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Наказ Адміністрації Державної 
прикордонної служби України від 
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АНТИКОРУПЦІЙНА ПРОГРАМА
Державної прикордонної служби України на 2023 – 2025 роки

І. Засади антикорупційної політики Державної прикордонної служби 
України

1. Цією Антикорупційною програмою (далі – Програма) Державна 
прикордонна служба України (далі – Держприкордонслужба), усвідомлюючи 
відповідальність за утвердження цінностей верховенства права та 
доброчесності, прагнучи забезпечувати свій сталий розвиток, дбаючи про 
власну ділову репутацію, а також в інтересах держави та народу України 
проголошує, що керівництво та особовий склад Держприкордонслужби у своїй 
діяльності, а також у правовідносинах з органами державної влади, органами 
місцевого самоврядування, юридичними та фізичними особами керуються 
принципом нульової толерантності до корупції у будь-яких її формах та 
проявах, вживають і в подальшому вживатимуть всіх заходів щодо запобігання, 
виявлення та протидії корупції, передбачених законодавством та цією 
Програмою.

Держприкордонслужба заявляє про свою принципову позицію та засуджує 
корупцію як незаконний та неетичний спосіб ведення діяльності.

2. Особовий склад Держприкордонслужби, в залежності від ролі та місця 
у системі реалізації відомчої антикорупційної політики та визначеної 
компетенції, виконує такі завдання із запобігання та протидії корупції:

1)   Голова Державної прикордонної служби України реалізує 
антикорупційну політику Держприкордонслужби шляхом:

підтримки напряму запобігання і протидії корупції у діяльності 
Держприкордонслужби, демонстрації власним прикладом нульової 
толерантності до корупції, особистої участі у антикорупційних заходах 
Держприкордонслужби; 

прийняття нормативно-правових та організаційно-розпорядчих актів з 
питань запобігання та протидії корупції, у тому числі антикорупційної 
програми та змін до неї; 

забезпечення функціонування в структурі Держприкордонслужби 
самостійного уповноваженого підрозділу із запобігання та виявлення корупції 
та забезпечення його організаційними, матеріальними та іншими ресурсами, 
достатніми для ефективного виконання покладених на нього завдань; 
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забезпечення гарантій незалежності уповноваженого підрозділу як 

координатора роботи з виконання Програми;
здійснення загального керівництва та контролю за виконанням Програми, 

аналізу ефективності управління корупційними ризиками;
прийняття рішення щодо проведення оцінювання корупційних ризиків у 

діяльності Держприкордонслужби, утворення робочої групи, наділення її 
відповідними повноваженнями; 

забезпечення ресурсами, необхідними для ефективного управління 
корупційними ризиками, та сприяння постійному удосконаленню процесів 
управління корупційними ризиками;

своєчасного реагування на можливі факти порушень Програми, 
корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень 
Закону України «Про запобігання корупції» (далі – Закон).

2)   Керівники самостійних структурних підрозділів Адміністрації 
Держприкордонслужби забезпечують реалізацію антикорупційної політики 
Держприкордонслужби шляхом виконання заходів Програми та заходів впливу 
на корупційні ризики. 

3) Керівники регіональних управлінь, органів охорони державного 
кордону, загонів морської охорони, органів (підрозділів) забезпечення, 
навчальних закладів, науково-дослідної установи, підрозділів спеціального 
призначення (далі – орган Держприкордонслужби): 

забезпечують функціонування в структурі відповідного органу 
самостійного уповноваженого підрозділу (уповноваженої особи) із запобігання 
та виявлення корупції, забезпечення організаційними, матеріальними та 
іншими ресурсами, достатніми для ефективного виконання покладених на 
нього завдань; забезпечення гарантій незалежності уповноваженого підрозділу 
(уповноваженої особи);

забезпечують своєчасне реагування на можливі факти порушень Програми, 
корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень 
Закону.

4)   Керівник уповноваженого підрозділу із запобігання та виявлення 
корупції Адміністрації Держприкордонслужби, керівники уповноважених 
підрозділів (уповноважені особи) із запобігання та виявлення корупції органів 
Держприкордонслужби в межах повноважень виконують завдання і заходи, 
спрямовані на реалізацію засад антикорупційної політики 
Держприкордонслужби, а саме: 

здійснюють розроблення, організацію та контроль за проведенням заходів 
щодо запобігання корупційним правопорушенням або правопорушенням, 
пов’язаним з корупцією;

надають методичну та консультаційну допомогу з питань додержання 
законодавства щодо запобігання корупції особовим складом 
Держприкордонслужби;
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здійснюють заходи з виявлення конфлікту інтересів, сприяють його 

врегулюванню, інформують відповідного керівника органу 
Держприкордонслужби та Національне агентство з питань запобігання корупції 
про виявлення конфлікту інтересів та заходи, вжиті для його врегулювання;

перевіряють факт подання суб’єктами декларування 
Держприкордонслужби декларацій особи, уповноваженої на виконання функцій 
держави або місцевого самоврядування, та повідомляють Національне 
агентство з питань запобігання корупції про випадки неподання чи 
несвоєчасного подання таких декларацій відповідно до Закону;

здійснюють контроль за дотриманням антикорупційного законодавства, у 
тому числі розгляд повідомлень про порушення вимог Закону особовим 
складом Держприкордонслужби;

забезпечують захист особового складу Держприкордонслужби від 
застосування негативних заходів впливу у зв’язку з повідомленням про 
можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших 
порушень Закону; 

інформують керівника відповідного органу Держприкордонслужби, 
Національне агентство з питань запобігання корупції або інших спеціально 
уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції про факти порушення 
законодавства у сфері запобігання і протидії корупції;

організовують проведення спеціальних перевірок стосовно осіб, які 
претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального та 
особливо відповідального становища в Держприкордонслужбі.

5)   Керівник уповноваженого підрозділу із запобігання та виявлення 
корупції Адміністрації Держприкордонслужби здійснює:

організацію та координацію роботи з оцінювання корупційних ризиків у 
діяльності Держприкордонслужби та з розробки заходів впливу на корупційні 
ризики;

забезпечення моніторингу та оцінки виконання Програми, моніторингу 
середовища Держприкордонслужби, своєчасне реагування на зміни, що 
впливають на виникнення нових або зміну рівня існуючих корупційних 
ризиків;

координацію діяльності органів Держприкордонслужби з виконання 
Програми;

організацію проведення перевірок стану роботи із запобігання та 
виявлення корупції в органах Держприкордонслужби.

6)   Особовий склад Держприкордонслужби зобов’язаний дотримуватись 
вимог і обмежень, встановлених Законом, а також антикорупційної політики та 
принципів, визначених Програмою.

3. Програма розроблена на середньостроковий період і є логічним 
продовженням реалізації заходів, передбачених Антикорупційною програмою 
Держприкордонслужби на 2020-2022 роки, затвердженою наказом 



4
Адміністрації Держприкордонслужби від 13.02.2020 № 99-АГ (у редакції наказу 
Адміністрації Держприкордонслужби від 01.02.2022 № 54/0/81-22-АГ). За 
результатами виконання Антикорупційної програми Держприкордонслужби у 
2022 році створено систему запобігання корупції у Держприкордонслужбі, 
прийнято нормативно-правові та організаційно-розпорядчі акти, спрямовані на 
впровадження механізмів прозорості, доброчесності та усунення (мінімізацію) 
корупційних ризиків у діяльності відомства. 

4. Метою Програми є:
1)   удосконалення системи запобігання і протидії корупції у 

Держприкордонслужбі, забезпечення злагодженості та системності 
антикорупційної діяльності в Адміністрації та органах Держприкордонслужби;

2)   подальше впровадження механізмів прозорості, доброчесності, 
зниження корупційних ризиків у діяльності Держприкордонслужби та 
підвищення рівня довіри суспільства.

5. Загальна відомча політика щодо запобігання та протидії корупції в 
Держприкордонслужбі ґрунтується на принципах:

1) законності;
2) верховенства права;
3) прозорої та відкритої діяльності;
4) доступності;
5) залучення громадськості до здійснення антикорупційних заходів;
6) неупередженості;
7) доброчесності;
8) формування негативного ставлення до корупції; 
9) невідворотності покарання за корупційні правопорушення;
10) раціонального та ефективного використання бюджетних коштів. 

6. Антикорупційна політика Держприкордонслужби ґрунтується на таких 
підходах:

1) дотримання стандартів доброчесності на публічній службі;
2) нетерпимість до корупції; 
3) розвиток кадрового потенціалу;
4) ефективність та законність використання бюджетних коштів;
5) відкритість і прозорість процесів підготовки та прийняття публічних 

рішень;
6) пріоритетність додержання прав, свобод і інтересів фізичних та 

юридичних осіб;
7) створення механізмів партнерства з інститутами громадянського 

суспільства.

7. Стратегічні цілі та завдання з реалізації відомчої антикорупційної 
політики у сфері запобігання та протидії корупції реалізуються шляхом 
виконання заходів згідно з Додатком 1.
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Ціль І. Оптимізація системи запобігання та протидії корупції із 
забезпеченням дієвого та ефективного її функціонування відповідно до 
специфіки здійснюваних повноважень і функцій органів Держприкордонслужби 
на усіх рівнях.

Завдання 1. Удосконалення механізму здійснення організаційних заходів 
щодо запобігання і протидії корупції. 

Завдання 2.  Нормативно-правове регулювання основних напрямів 
виявлення та протидії корупції.

Завдання 3. Повне, об’єктивне та всебічне встановлення причин та умов, 
що сприяли вчиненню особовим складом Держприкордонслужби корупційних 
або пов’язаних з корупцією правопорушень, вивчення обставин, що можуть 
стати передумовами до їх вчинення.

Завдання 4. Проведення заходів з поширення програм антикорупційного 
спрямування.

Завдання 5.  Забезпечення доброчесності особового складу 
Держприкордонслужби, формування в особового складу нетерпимості до 
проявів корупції, підвищення рівня правової свідомості.

Показником виконання цілі є адаптоване до специфіки здійснюваних 
повноважень і функцій органів Держприкордонслужби комплексне та 
послідовне застосування заходів запобігання та протидії корупції, що в повній 
мірі відповідає об’єктивним умовам наявної обстановки з оперативним 
реагуванням на її зміни.

Ціль ІІ. Підвищення якості проведення службових розслідувань 
призначених з метою виявлення причин та умов, що сприяли вчиненню 
корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень. 

Завдання 1. Забезпечення повного, об’єктивного та всебічного 
встановлення причин та умов, що сприяли вчиненню особовим складом 
Держприкордонслужби корупційних або пов’язаних з корупцією 
правопорушень.

Завдання 2. Впровадження ефективної практики проведення опитувань із 
застосуванням поліграфа під час призначених службових розслідувань.

Показником виконання цілі є обов’язкове проведення службових 
розслідувань з метою виявлення причин та умов, що сприяли вчиненню 
корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, для забезпечення 
системного та послідовного усунення (мінімізації) обставин, що можуть стати 
передумовами до їх вчинення.

Ціль ІІІ. Удосконалення інституційної спроможності уповноважених 
підрозділів (осіб) з питань запобігання та виявлення корупції із забезпеченням 
повної реалізації ними визначених повноважень.



6
Завдання 1. Запровадження оцінки діяльності та планування майбутніх 

кадрових потреб уповноважених підрозділів (осіб) з питань запобігання та 
виявлення корупції.

Завдання 2. Впровадження оптимізованої організаційно-штатної структури 
уповноважених підрозділів (осіб) із дотриманням зрозумілих та ефективних 
стандартів їх діяльності, забезпечення повної кадрової (ресурсної) достатності 
та захищеності від втручання.

Показником виконання цілі є належна та повна реалізація уповноваженими 
підрозділами (особами) з питань запобігання та виявлення корупції свого 
потенціалу, що забезпечується дієвими гарантіями автономності у їх роботі з 
боку керівництва Держприкордонслужби.

Ціль ІV. Антикорупційна політика в кадровому менеджменті, 
формується на негативному ставленні до корупції та реалізується шляхом 
організації та здійснення системних, послідовних і скоординованих заходів із 
запобігання та протидії корупції. 

Завдання 1. Удосконалення системи кадрового менеджменту, мінімізація 
корупційних ризиків при прийнятті кадрових рішень.

Показником виконання цілі є сформовані на негативному ставленні до 
корупції загальні механізми і способи досягнення визначених цілей в інтересах 
прикордонного менеджменту, що забезпечують ефективне виконання особовим 
складом завдань за умови мінімальних витрат ресурсів.

Ціль V. Удосконалення впровадженої системи здійснення заходів щодо 
дотримання вимог фінансового контролю, запобігання та врегулювання 
конфлікту інтересів.

Завдання 1. Забезпечення виконання вимог антикорупційного 
законодавства в частині фінансового контролю. 

Завдання 2. Удосконалення механізмів здійснення заходів фінансового 
контролю щодо осіб, які безпосередньо здійснюють контррозвідувальну та 
оперативно-розшукову діяльність.

Завдання 3. Забезпечення виконання вимог антикорупційного законодавства в 
частині запобігання та врегулювання конфлікту інтересів. 

Показником виконання цілі є унеможливлення зловживань особливим 
порядком здійснення заходів фінансового контролю щодо осіб, які 
безпосередньо здійснюють контррозвідувальну та оперативно-розшукову 
діяльність у Держприкордонслужбі, забезпечення повного та неухильного 
виконання заходів фінансового контролю, визначеним колом посадових осіб, 
які відносяться до суб’єктів декларування, а також своєчасне виявлення та 
врегулювання конфлікту інтересів.
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Ціль VІ. Підтримання дієвих механізмів запобігання корупції у сфері 

публічних закупівель, удосконалення системи внутрішнього контролю в органах 
Держприкордонслужби.

Завдання 1. Моніторинг публічних закупівель в органах 
Держприкордонслужби.

Завдання 2. Удосконалення системи внутрішнього контролю в органах 
Держприкордонслужби.

Завдання 3. Посилення ефективності управління фінансовими ресурсами.
Завдання 4. Посилення ефективності управління матеріальними ресурсами.

Показником виконання цілі є мінімізовані ризики дискреції, 
непрогнозованості та неефективності у сфері публічних закупівель, чітке 
дотримання розподілу функцій, що унеможливлює концентрацію влади у 
межах одного структурного підрозділу (відповідальної особи) під час 
формування потреби та «фаворитизм» при розгляді пропозицій; проведення 
ефективного внутрішнього (та періодичного зовнішнього) аудиту для оцінки 
виконання договорів.

Ціль VІІ. Забезпечення відкритості та прозорості в діяльності 
Держприкордонслужби, залучення громадськості до здійснення 
антикорупційних заходів, участь у реалізації комунікаційних заходів у сфері 
запобігання та протидії корупції, міжнародна діяльність. 

Завдання 1. Проведення інформаційних кампаній стосовно реалізації 
антикорупційної політики Держприкордонслужбою.

Завдання 2. Взаємодія з громадськістю в частині здійснення 
антикорупційних заходів.

Завдання 3. Взаємодія з міжнародними організаціями в частині реалізації 
заходів із запобігання та протидії корупції.

Показником виконання цілі є відкрите та прозоре залучення громадськості 
до здійснення антикорупційних заходів у діяльності Держприкордонслужби із 
дієвим механізмом участі у реалізації комунікаційних заходів у сфері 
запобігання та протидії корупції на державному та міжнародному рівні.

Ціль VІІІ. Формування культури повідомлення про можливі факти 
корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону.

Завдання 1.    Забезпечення функціонування внутрішніх каналів 
повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією 
правопорушень, інших порушень Закону особовим складом 
Держприкордонслужби.

Показником виконання цілі є сформована культура повідомлень про 
можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших 
порушень Закону, із забезпеченням належного функціонування внутрішніх 
каналів повідомлення про такі правопорушення.
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8. Питання запобігання та протидії корупції у Держприкордонслужбі 
регулює:

1) Спільний наказ Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства 
закордонних справ України, Міністерства фінансів України, Адміністрації 
Державної прикордонної служби України та Головного управління державної 
служби України від 05.07.2011 № 330/151/809/434/146 «Про затвердження 
Кодексу поведінки працівників, до функціональних обов’язків яких належить 
здійснення управління кордонами»;

2) Типове положення про уповноважений підрозділ (уповноважену особу) 
з питань запобігання та виявлення корупції, затверджене наказом 
Національного агентства з питань запобігання корупції від 27.05.2021 № 277/21, 
зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 14.07.2021 за № 914/36536;

3) Положення про управління запобігання та виявлення корупції 
Адміністрації Державної прикордонної служби України, затверджене наказом 
Адміністрації Держприкордонслужби від 06.12.2021 № ОД-78/0/8-21;

4) Алгоритм проведення інструктажів з питань дотримання  
антикорупційного законодавства в Державній прикордонній службі України, 
затверджений наказом Адміністрації Держприкордонслужби від 16.06.2022 
№ 300/0/81-22-АГ;

5) Методичні рекомендації щодо проведення уповноваженим підрозділом 
(уповноваженою особою) з питань запобігання та виявлення корупції аналізу 
потенційних та наявних контрагентів, затверджені наказом Адміністрації 
Держприкордонслужби від 29.06.2022 № 320/0/81-22-АГ;

6) Наказ Адміністрації Держприкордонслужби від 09.06.2022 № 34/0/8-
22-ОД «Про деякі питання прийняття та розгляду повідомлень про можливі 
факти корупції в органах Державної прикордонної служби України»;

7) Наказ Адміністрації Держприкордонслужби від 12.12.2022 № 633/0/81-
22-АГ «Про організацію заходів із запобігання та виявлення корупції в органах 
Державної прикордонної служби України у 2023 році»;

8) Наказ Адміністрації Держприкордонслужби від 20.12.2022 №674/0/81-
22-АГ «Про деякі питання організації заходів забезпечення декларування у 
2023 році»;

9) інші нормативно-правові та організаційно-розпорядчі акти, які 
регулюють порядок здійснення завдань і функцій Держприкордонслужби.

ІІ. Оцінювання корупційних ризиків

1. Оцінювання корупційних ризиків у діяльності Державної прикордонної 
служби України (далі – оцінювання) проведено відповідно до наказу 
Адміністрації Держприкордонслужби України від 29.09.2022 № 68/0/8-22-ОД у 
форматі самооцінювання з дотриманням Методології управління 
корупційними ризиками, затвердженої наказом Національного агентства з 
питань запобігання корупції від 28.12.2021 № 830/21, зареєстрованим у 
Міністерстві юстиції України 17.02.2022 за № 219/37555 (далі – Методологія).
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2. В ході оцінювання було організовано та проведено комплексну 

системну роботу, спрямовану на якісне, повне, а також всебічне виконання усіх 
заходів, визначених у Методології, за результатами якої:

1) на етапі підготовки до оцінювання:
- 29.09.2022 затверджено Положення про робочу групу з оцінювання 

корупційних ризиків у діяльності Державної прикордонної служби України, 
яким визначено завдання, повноваження робочої групи з оцінювання 
корупційних ризиків у діяльності Держприкордонслужби (далі – робоча група) 
та урегульовано порядок її роботи (наказ Адміністрації Держприкордонслужби 
від 29.09.2022 № 68/0/8-22-ОД);

- 30.09.2022 на офіційному вебсайті Держприкордонслужби у розділах 
«Актуальні новини» та «Запобігання корупції» розміщено інформацію про 
початок оцінювання, чим забезпечено залучення до цього процесу 
представників громадськості та експертів, які володіють знаннями про 
середовище відомства та/або мають досвід роботи у сфері його діяльності, а 
також мають досвід у сфері запобігання та/або протидії корупції;

- після закінчення визначеного строку подання пропозицій зовнішніми 
заінтересованими особами, наказом Адміністрації Держприкордонслужби від 
19.10.2022 № 538/0/81-22-АГ утворено робочу групу, до якої увійшли 
24 представники самостійних структурних підрозділів відомства, які за своїми 
діловими, моральними якостями та професійним рівнем здатні виконувати 
обов’язки членів робочої групи і забезпечити об’єктивні та неупереджені 
результати оцінювання корупційних ризиків. Пропозицій від зовнішніх 
заінтересованих осіб щодо включення їх до складу робочої групи з оцінювання 
корупційних ризиків не надходило;

- 01.11.2022 відбулося засідання робочої групи, під час якого з її складом 
проведено вступний тренінг, забезпечено надання належної методичної 
допомоги для виконання визначених завдань, а також затверджено план 
оцінювання корупційних ризиків у діяльності Держприкордонслужби та 
підготовки Програми. 

2) на етапі дослідження середовища організації та визначення обсягу 
оцінювання корупційних ризиків:

- проаналізовано результати оцінювання корупційних ризиків за 2019 – 
2022 роки, заходи впливу на них, проведено оцінку ефективності їх виконання;

-  у період з 30.09.2022 по 01.11.2022 проведено анонімне опитування 
(анкетування) зовнішніх та внутрішніх заінтересованих сторін, участь у якому 
взяли 12 055 осіб, проаналізовано та узагальнено отриману інформацію;

- проаналізовано результати аудитів, перевірок, проведених щодо інших 
організацій, що виконують подібні функції або реалізують подібні процеси, 
узагальнено та задокументовано зібрану інформацію про можливі факти 
вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, функції та 
процеси, з якими такі факти пов’язані;
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- проведено аналіз відомостей із засобів масової інформації, соціальних 

мереж, інших відкритих джерел інформації про можливі факти вчинення 
корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень особовим складом 
Держприкордонслужби, виявлено потенційно вразливі до корупції функції 
(підфункції) та процеси у діяльності Держприкордонслужби;

- проаналізовано матеріали службових розслідувань; рішень судів у 
справах про притягнення особового складу Держприкордонслужби до 
адміністративної, кримінальної відповідальності за вчинення корупційних та 
пов’язаних з корупцією правопорушень; рішень судів у кримінальних, 
адміністративних, господарських справах, учасником яких була 
Держприкордонслужба;

- вивчено аналітичні матеріали Національного агентства з питань 
запобігання корупції щодо аналізу корупційних ризиків, а також аналітичні 
матеріали інших державних, міжнародних, громадських інституцій з питань 
запобігання та протидії корупції та з інших питань, які пов’язані із діяльністю 
Держприкордонслужби;

- проаналізовано стратегічні плани діяльності, плани реформування, 
програми розвитку, нові проєкти та інші програмні документи 
Держприкордонслужби, визначено функції, що підлягають реформуванню;

- проведено аналіз відомостей, що містяться у відкритих інформаційних 
системах, відомчих реєстрах та базах даних, отримано відомості щодо 
можливих корупційних ризиків у діяльності Держприкордонслужби, визначено 
їх зміст та джерела.

3) на етапі ідентифікації корупційних ризиків, їх аналізу, визначення 
рівнів та заходів впливу на них, робочою групою: 

- проаналізовано зібрані та задокументовані відомості, отримані за 
результатами попередніх етапів оцінювання, зокрема про потенційно вразливі 
до корупції функції (підфункції) у діяльності відомства;

- проведено аналіз нормативно-правових та розпорядчих документів, що 
регулюють діяльність Держприкордонслужби;

- шляхом моделювання способу (способів) і обставин можливого вчинення 
корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, визначення 
внутрішніх та зовнішніх заінтересованих сторін, що можуть брати участь у їх 
вчиненні, здійснено опис змісту ідентифікованих корупційних ризиків, 
встановлено їх джерела та існуючі заходи контролю.

3. З метою обміну знаннями та досвідом у сфері запобігання та виявлення 
корупції, а також забезпечення ефективного оцінювання, листом від 18.11.2022 
№ 18-37266/0/6/22 Держприкордонслужбою налагоджено співпрацю із 
представниками Консультативної місії Європейського Союзу в Україні. 
Залучення експертів Консультативної місії Європейського Союзу в Україні та 
їх участь у діяльності з оцінювання здійснювалося у формі надання 
консультацій щодо підготовленого проєкту Програми та розробки заходів 
впливу на виявлені корупційні ризики.
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4. На підставі зібраних та задокументованих відомостей робочою групою 

визначено вразливі до корупції функції Держприкордонслужби (протокол 
засідання робочої групи від 09.01.2023 № 18/1-23):

1) охорона державного кордону України, забезпечення дотримання 
режиму державного кордону та прикордонного режиму;

2) здійснення в установленому порядку прикордонного контролю і 
пропуску через державний кордон України та до тимчасово окупованої 
території і з неї осіб, транспортних засобів, вантажів, а також виявлення і 
припинення випадків незаконного їх переміщення;

3) ведення інформаційно-аналітичної та оперативно-розшукової 
діяльності в інтересах забезпечення захисту державного кордону України;

4) управління фінансами;
5) кадровий менеджмент;
6) внутрішній аудит;
7) публічні закупівлі;
8) управління матеріальними ресурсами;
9) ризики під час організації вступної кампанії;
10) організація роботи із виявлення та запобігання корупції.

5. При здійсненні оцінювання проведено збір та аналіз інформації про 
внутрішні та зовнішні фактори середовища Держприкордонслужби за останні 
три роки. В залежності від методу/способу дослідження використовувалися 
різні джерела інформації, зокрема:

- нормативно-правові акти та організаційно-розпорядчі документи, що 
регулюють основні напрями діяльності відомства, а також питання запобігання 
та виявлення корупції; 

- відомості з єдиних та державних реєстрів відкритих інформаційних 
систем, відомчих реєстрів та баз даних (інформація з Єдиного державного 
реєстру судових рішень, Єдиний реєстр боржників, відомча база даних 
«Відомості про осіб, які перетнули державний кордон України, в’їхали на 
тимчасово окуповану територію України або виїхали з такої території»);

- матеріали службових розслідувань, що проводились з метою виявлення 
та подальшого усунення причин та умов, що сприяли вчиненню корупційних 
або пов’язаних з корупцією правопорушень особовим складом 
Держприкордонслужби;

- обліки осіб, щодо яких порушено провадження та які притягнуті до 
кримінальної, адміністративної, дисциплінарної відповідальності за вчинення 
корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень;

- документи за результатами проведених аудитів та перевірок окремих 
напрямів діяльності Держприкордонслужби;

- публікації у засобах масової інформації, соціальних мережах, інші 
джерела, які містили відкриту інформацію щодо проведених журналістських 
розслідувань, корупційних схем, викритих органами досудового розслідування, 
що стосувалися діяльності Держприкордонслужби;



12
- наукові, соціологічні дослідження з питань запобігання та протидії 

корупції у діяльності правоохоронних органів.

6. Для досягнення мети оцінювання використовувалися такі основні 
методи (способи) дослідження:

- опитування зовнішніх та внутрішніх заінтересованих сторін;
- індивідуальне спілкування (інтерв’ю) та фокусоване групове інтерв’ю 

(фокус-група) із зовнішніми та внутрішніми заінтересованими сторонами;
- моніторинг та критичний аналіз;
- моделювання можливих сценаріїв способу (способів) вчинення 

корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень;
- інші методи, визначені Методологією та ДСТУ IEC/ISO 31010:2013 

«Керування ризиком. Методи загального оцінювання ризику (IEC/ISO 
31010:2009, IDT)», прийнятому та затвердженому наказом Міністерства 
економічного розвитку і торгівлі України від 11 грудня 2013 року № 1469.

7. За результатами узагальнення отриманої інформації та пропозицій від 
внутрішніх і зовнішніх заінтересованих сторін, робочою групою здійснено 
ідентифікацію, аналіз, визначення рівнів корупційних ризиків та заходів впливу 
на корупційні ризики (протокол засідання робочої групи від 30.01.2023                 
18/2-23).

Для кожного заходу впливу на корупційний ризик робочою групою 
визначено виконавців таких заходів, строк (термін) та індикатор його 
виконання.

8. Результати ідентифікації корупційних ризиків, рівні імовірності 
реалізації, рівні наслідків та рівні корупційних ризиків, а також заходи впливу 
на корупційні ризики та етапи їх виконання зазначені у реєстрі ризиків 
(Додаток 2).

ІІІ. Навчання, заходи з поширення інформації щодо програм 
антикорупційного спрямування

1. З метою формування належного рівня антикорупційної культури 
керівник уповноваженого підрозділу із запобігання та виявлення корупції 
Адміністрації Держприкордонслужби, керівники уповноважених підрозділів 
(уповноважені особи) із запобігання та виявлення корупції органів 
Держприкордонслужби забезпечують організацію обов’язкового ознайомлення 
особового складу Держприкордонслужби із положеннями Закону, Програми, 
нормативно-правових та організаційно-розпорядчих актів, які регулюють 
питання запобігання та протидії корупції у відомстві.

2. Керівник уповноваженого підрозділу із запобігання та виявлення 
корупції Адміністрації Держприкордонслужби, керівники уповноважених 
підрозділів (уповноважені особи) із запобігання та виявлення корупції органів 
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Держприкордонслужби організовують проведення навчання особового складу 
Держприкордонслужби з питань запобігання та протидії корупції.

3. Теми навчальних заходів з питань запобігання та протидії корупції, 
графік та цільова аудиторія визначається у програмі навчання з 
антикорупційної тематики в Держприкордонслужбі (Додаток 3).

4. Формами проведення навчальних заходів є лекції, тренінги, семінари.

5. Навчальні заходи можуть проводитись очно або дистанційно. 

6. Програма розміщується на офіційному вебсайті Держприкордонслужби 
(у розділі «Запобігання корупції») та перебуває у вільному доступі для усього 
особового складу відомства та громадськості. Програма доводиться до відома 
усього особового складу Держприкордонслужби, у тому числі 
новопризначеного.

7. Уповноважений підрозділ із запобігання та виявлення корупції 
Адміністрації Держприкордонслужби, керівники уповноважених підрозділів 
(уповноважені особи) із запобігання та виявлення корупції органів 
Держприкордонслужби здійснюють в межах повноважень заходи з поширення 
інформації щодо програм антикорупційного спрямування шляхом:

1) оприлюднення на офіційному вебсайті Держприкордонслужби 
інформації про заходи, спрямовані на запобігання корупції у відомстві;

2) проведення консультативно-роз’яснювальної роботи серед особового 
складу Держприкордонслужби з питань дотримання вимог антикорупційного 
законодавства, заповнення електронних декларацій, порядку перевірки факту 
подання електронних декларацій суб’єктами декларування, недопущення 
фактів виникнення конфлікту інтересів; щодо відповідальності за неподання, 
несвоєчасне подання чи внесення суб’єктами декларування завідомо 
неправдивих відомостей у декларації, відповідальності за інші корупційні або 
пов’язані з корупцією правопорушення, а також порушення інших вимог 
Закону;

3) оприлюднення на офіційному вебсайті Держприкордонслужби, 
соціальних мережах та засобах масової інформації інтерв’ю, прес-релізів, 
брифінгів за участі керівництва Держприкордонслужби з питань запобігання і 
протидії корупції. 

8. У разі виникнення питань щодо роз’яснення окремих положень 
антикорупційного законодавства особовий склад Держприкордонслужби може 
звернутися до уповноваженого підрозділу із запобігання та виявлення корупції 
Адміністрації Держприкордонслужби, уповноважених підрозділів 
(уповноважені особи) із запобігання та виявлення корупції органів 
Держприкордонслужби за отриманням усного або письмового роз’яснення або 
консультації.
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9. Керівник уповноваженого підрозділу із запобігання та виявлення 
корупції Адміністрації Держприкордонслужби, керівники уповноважених 
підрозділів (уповноважені особи) із запобігання та виявлення корупції органів 
Держприкордонслужби надають роз’яснення  або консультацію у строк не 
більше ніж 10 днів з дня отримання звернення. Якщо у вказаний строк надати 
роз’яснення або консультацію неможливо, строк розгляду звернення може бути 
продовжено, але не більше ніж на 30 днів з дня його отримання. 

10. Уповноважений підрозділ із запобігання та виявлення корупції 
Адміністрації Держприкордонслужби узагальнює найпоширеніші питання, з 
яких до нього звертаються, та відповіді на них і розміщує узагальнені 
роз’яснення (консультації тощо) на загальнодоступних для особового складу 
Держприкордонслужби інформаційних ресурсах та/або поширює їх іншим 
чином (наприклад, надсилання інформаційних листів).

11. Уповноважений підрозділ із запобігання та виявлення корупції 
Адміністрації Держприкордонслужби може обирати й інші форми надання 
роз’яснень та консультацій з питань виконання Програми та антикорупційного 
законодавства (пам’ятки тощо).

IV. Моніторинг, оцінка виконання та перегляд Програми 

1. Моніторинг виконання Програми здійснюється не рідше одного разу на 
півріччя уповноваженим підрозділом із запобігання та виявлення корупції 
Адміністрації Держприкордонслужби, який в разі необхідності інформує про 
хід виконання Програми Голову Державної прикордонної служби України або 
його заступника (першого заступника) згідно із затвердженим розподілом 
обов’язків.

2. Моніторинг виконання заходів Програми в органах 
Держприкордонслужби, які входять до складу регіонального управління 
Держприкордонслужби, здійснюється уповноваженим підрозділом 
(уповноваженою особою) із запобігання та виявлення корупції регіонального 
управління згідно із вимогами цього розділу.

3. Моніторинг виконання Програми полягає у зборі та аналізі інформації 
про повноту та своєчасність виконання заходів, передбачених нею, їх 
актуальність та відповідність середовищу органу Держприкордонслужби з 
метою контролю стану управління корупційними ризиками, виявлення та 
усунення недоліків у положеннях Програми.

4. Під час моніторингу аналізується фактичний стан виконання кожної 
категорії заходів, передбачених Програмою, а саме заходів з реалізації 
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антикорупційної політики Держприкордонслужби, заходів впливу на 
корупційні ризики, навчальних заходів.

5. Директори департаментів, начальники самостійних управлінь та 
відділу Адміністрації Держприкордонслужби, керівники органів 
Держприкордонслужби, відповідальні за виконання заходів, передбачених 
Програмою, щокварталу (до 05 числа місяця наступного за звітним) надають 
уповноваженому підрозділу із запобігання та виявлення корупції Адміністрації 
Держприкордонслужби інформацію про стан виконання заходів, а у разі 
невиконання або несвоєчасного виконання окремих заходів – інформують про 
причини, що до цього призвели.

6. Керівник уповноваженого підрозділу із запобігання та виявлення 
корупції Адміністрації Держприкордонслужби забезпечує аналіз та 
узагальнення отриманої інформації, контролює підготовку та відпрацювання 
звіту про стан виконання Програми, що містить інформацію про кількість 
виконаних передбачених нею заходів та їх частку (у відсотках) від загальної 
кількості заходів, що мали бути виконані у відповідному звітному періоді: І 
півріччя, календарний рік.

7. Оцінка виконання передбачених Програмою заходів визначається за 
такими критеріями: 

1) «Виконано» або «Постійно виконується» – у разі, якщо запланований 
захід у звітному періоді виконано або постійно виконується протягом звітного 
періоду;

2) «У стадії виконання» – у разі, якщо у звітному періоді виконання заходу 
розпочато;

3) «Не виконано» – у разі, якщо запланований захід у звітному періоді не 
виконано;

4) «Строк виконання заходу не настав» – у разі, якщо виконання заходу 
розпочнеться у наступному звітному періоді. 

У разі, якщо виконання заходу обумовлено певною подією, строк 
виконання заходу розпочинається з моменту настання цієї події.

8. Звіт про стан виконання Програми щопівроку (до 15 січня і до 15 
липня) надається Голові Державної прикордонної служби України для 
прийняття рішень та розміщується на офіційному вебсайті 
Держприкордонслужби.

Результати моніторингу виконання заходів впливу на корупційні ризики 
відображаються у реєстрі ризиків та розміщуються на офіційному вебсайті 
Держприкордонслужби.

9. Громадський контроль Програми здійснюється Громадською радою 
Адміністрації Державної прикордонної служби України. До контролю можуть 
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також залучатися міжнародні інституції та представники громадянського 
суспільства. 

10. З метою одержання консультацій щодо оцінки стану досягнення мети 
Програми та ефективності здійснюваних завдань і заходів до моніторингу 
виконання програми можуть залучатися представники Консультаційної місії 
Європейського Союзу в Україні (за їх згодою). 

11. Програма підлягає перегляду в разі:
1) визначення Верховною Радою України засад антикорупційної політики 

(Антикорупційна стратегія) та затвердження Кабінетом Міністрів України 
державної програми з виконання Антикорупційної стратегії протягом 30 днів з 
дня набрання чинності відповідного законодавчого акту;

2) надання пропозицій Національним агентством з питань запобігання 
корупції щодо вдосконалення (конкретизації) її положень;

3) прийняття інших актів законодавства у сфері запобігання корупції;
4) якщо в процесі реалізації заходів, передбачених Програмою, виявлено 

недостатню їх ефективність або за результатами дослідження (аналізу) 
внутрішнього/зовнішнього середовища Держприкордонслужби виявлено нові 
корупційні ризики у її діяльності.

Начальник управління запобігання та
виявлення корупції
полковник Ольга ХЛІВНЮК



Додаток 1  

до Антикорупційної програми Державної 

прикордонної служби України на 2023 – 2025 роки 

                                                                                                                                (пункт 7 розділу І) 
 

Завдання і заходи з реалізації Антикорупційної програми Державної прикордонної служби України на 2023 – 2025 роки 

Найменування 

завдання 
Зміст заходу 

Строк виконання 
Відповідальний 

за виконання 

Індикатор 

виконання 

(очікуваний 

результат) 

Джерела 

фінансування 2023 2024 2025 

Ціль І. Оптимізація системи запобігання та протидії корупції із забезпеченням дієвого та ефективного її функціонування  

відповідно до специфіки здійснюваних повноважень і функцій органів ДПСУ на усіх рівнях 

1. Удосконалення 

механізму 

здійснення 

організаційних 

заходів щодо 

запобігання і 

протидії корупції 

1. Забезпечення впровадження 

у діяльність органів ДПСУ 

інтегрованої системи 

управління корупційними 

ризиками, шляхом 

розроблення організаційно-

розпорядчих документів, 

прийняття управлінських 

рішень з урахуванням 

ідентифікованих корупційних 

ризиків та загальних засад 

відомчої антикорупційної 

політики  

на постійній 

основі, 

контроль 

протягом 

звітного 

періоду раз на  

пів року 

на постійній 

основі, 

контроль 

протягом 

звітного 

періоду раз на  

пів року 

на постійній 

основі, 

контроль 

протягом 

звітного 

періоду раз на  

пів року 

УЗВК,  

органи ДПСУ 

 

Організаційно-

розпорядчі 

документи та 

управлінські 

рішення 

відпрацьовані 

з урахуванням 

заходів впливу 

на 

ідентифіковані 

корупційні 

ризики та 

загальних 

засад відомчої 

антикорупцій-

ної політики   

За рахунок 

коштів 

державного 

бюджету в 

межах 

видатків, 

передбачених 

на 

відповідний 

рік ДПСУ 

2. Проведення моніторингу 

стану виконання 

Антикорупційної програми 

Державної прикордонної 

служби України на 2023–2025 

роки шляхом послідовного 

щокварталу 

до 05 числа 

місяця 

наступного за 

звітним 

щокварталу 

до 05 числа 

місяця 

наступного за 

звітним 

щокварталу 

до 05 числа 

місяця 

наступного за 

звітним 

УЗВК, 

органи ДПСУ 

Моніторинг 

проведено. 

Відповідну 

інформацію 

зібрано та 

проаналізовано  

За рахунок 

коштів 

державного 

бюджету в 

межах 

видатків, 



2 

Найменування 

завдання 
Зміст заходу 

Строк виконання 
Відповідальний 

за виконання 

Індикатор 

виконання 

(очікуваний 

результат) 

Джерела 

фінансування 2023 2024 2025 

збору інформації про 

реалізовані заходи, а у разі 

невиконання або 

несвоєчасного виконання 

окремих заходів - 

встановлення причин, які до 

цього призвели 

передбачених 

на 

відповідний 

рік ДПСУ 

3. Відпрацювання звіту про 

стан виконання 

Антикорупційної програми 

Державної прикордонної 

служби України на 2023–2025 

роки, який містить інформацію 

про кількість виконаних 

передбачених нею заходів та їх 

частку (у відсотках) від 

загальної кількості заходів, що 

мали бути виконані у 

відповідному звітному періоді 

до 15 липня  до 15 січня 

до 15 липня 

до 15 січня 

до 15 липня 

УЗВК Звіт 

підготовлено, 

забезпечено 

його подання у 

«Електронно-

му кабінеті 

уповноважено-

го» на сайті 

НАЗК 

За рахунок 

коштів 

державного 

бюджету в 

межах 

видатків, 

передбачених 

на 

відповідний 

рік ДПСУ 



3 

Найменування 

завдання 
Зміст заходу 

Строк виконання 
Відповідальний 

за виконання 

Індикатор 

виконання 

(очікуваний 

результат) 

Джерела 

фінансування 2023 2024 2025 

4. Проведення перевірок стану 

роботи із запобігання та 

виявлення корупції в 

уповноважених підрозділах 

органів ДПСУ  

відповідно до 

строків, 

зазначених у 

річному Плані 

цільових 

заходів щодо 

запобігання та 

виявлення 

корупції в 

Державній 

прикордонній 

службі 

України 

відповідно до 

строків, 

зазначених у 

річному Плані 

цільових 

заходів щодо 

запобігання та 

виявлення 

корупції в 

Державній 

прикордонній 

службі 

України 

відповідно до 

строків, 

зазначених у 

річному Плані 

цільових 

заходів щодо 

запобігання та 

виявлення 

корупції в 

Державній 

прикордонній 

службі 

України 

УЗВК  Проведено 

перевірки. 

Відпрацьо-

вана звітна 

інформація з 

висновками і 

пропозиція- 

ми 

За рахунок 

коштів 

державного 

бюджету в 

межах 

видатків, 

передбачених 

на 

відповідний 

рік ДПСУ 

2. Нормативно-

правове 

регулювання 

основних напрямів 

запобігання та 

протидії корупції 

 

1. Візування проєктів 

організаційно-розпорядчих 

актів з основної діяльності, 

адміністративно-

господарських питань, 

кадрових питань, які 

готуються у ДПСУ, з метою 

виявлення в них норм та 

положень, що сприяють або 

можуть сприяти вчиненню 

корупційних або пов’язаних з 

корупцією правопорушень, 

інших порушень Закону 

України «Про запобігання 

корупції» (далі – Закон), 

надання рекомендацій щодо їх 

усунення 

протягом 10 

днів з часу 

надходження 

проєкту на 

опрацювання 

до уповно-

важеного 

підрозділу 

(уповноваже-

ної особи) 

протягом 10 

днів з часу 

надходження 

проєкту на 

опрацювання 

до уповно-

важеного 

підрозділу 

(уповноваже-

ної особи) 

протягом 10 

днів з часу 

надходження 

проєкту на 

опрацювання 

до уповно-

важеного 

підрозділу 

(уповноваже-

ної особи) 

УЗВК, 

уповноважені 

підрозділи 

(уповноважені 

особи) із 

запобігання та 

виявлення 

корупції органів 

ДПСУ 

Організаційно-

розпорядчі 

акти 

завізовано 

 

 

 

За рахунок 

коштів 

державного 

бюджету в 

межах 

видатків, 

передбачених 

на 

відповідний 

рік ДПСУ 



4 

Найменування 

завдання 
Зміст заходу 

Строк виконання 
Відповідальний 

за виконання 

Індикатор 

виконання 

(очікуваний 

результат) 

Джерела 

фінансування 2023 2024 2025 

2. Розробка та прийняття 

організаційно-розпорядчого 

документу, що визначає 

порядок організації та 

здійснення заходів із 

запобігання та виявлення 

корупції в органах ДПСУ у 

наступному році 

до 01 грудня  до 01 грудня до 01 грудня УЗВК 

 

 

Організаційно-

розпорядчий 

документ 

розроблено та 

затверджено 

 

За рахунок 

коштів 

державного 

бюджету в 

межах 

видатків, 

передбачених 

на 

відповідний 

рік ДПСУ 

3. Розробка та прийняття 

організаційно-розпорядчого 

документу, що визначає 

питання організації заходів 

забезпечення декларування у 

наступному році 

до 01 грудня  до 01 грудня до 01 грудня УЗВК 

 

 

Організаційно-

розпорядчий 

документ 

розроблено та 

затверджено 

 

 

За рахунок 

коштів 

державного 

бюджету в 

межах 

видатків, 

передбачених 

на 

відповідний 

рік ДПСУ 

4. Затвердження Плану 

проведення цільових заходів 

щодо запобігання та 

виявлення корупції в 

Державній прикордонній 

службі України у наступному 

році 

до 20 

листопада 

до 20 

листопада 

до 20 

листопада 

УЗВК 

 

 

 

План 

затверджено 

наказом 

АДПСУ 

 

За рахунок 

коштів 

державного 

бюджету в 

межах 

видатків, 

передбачених 

на 

відповідний 

рік ДПСУ 



5 

Найменування 

завдання 
Зміст заходу 

Строк виконання 
Відповідальний 

за виконання 

Індикатор 

виконання 

(очікуваний 

результат) 

Джерела 

фінансування 2023 2024 2025 

5. Видання наказу МВС «Про 

затвердження Положення про 

впровадження в Державній 

прикордонній службі України 

механізмів заохочення 

викривачів та формування 

культури повідомлення про 

можливі факти корупційних 

або пов’язаних із корупцією 

правопорушень, інших 

порушень Закону України 

«Про запобігання корупції» 

 до 1 січня  

2024 

 УЗВК Видано наказ 

МВС України 

За рахунок 

коштів 

державного 

бюджету в 

межах 

видатків, 

передбачених 

на 

відповідний 

рік ДПСУ 

 

3. Проведення 

заходів з 

поширення 

програм 

антикорупційного 

спрямування  

1. Доведення до особового 

складу ДПСУ змісту 

Антикорупційної програми на 

2023-2025 роки 

до 20 березня 

 

- - УЗВК 

 

 

Антикорупційна 

програма на 

2023 - 2025 роки 

доведена до 

особового 

складу в 

повному обсязі. 

Забезпечено її 

розміщення 

у вільному 

доступі на 

відомчому 

вебсайті 

(з урахуванням 

обмежень, що 

встановлені на 

період дії 

правового 

режиму 

воєнного стану) 

За рахунок 

коштів 

державного 

бюджету в 

межах 

видатків, 

передбачених 

на 

відповідний 

рік ДПСУ 



6 

Найменування 

завдання 
Зміст заходу 

Строк виконання 
Відповідальний 

за виконання 

Індикатор 

виконання 

(очікуваний 

результат) 

Джерела 

фінансування 2023 2024 2025 

2. Організація проведення 

навчання особового складу 

ДПСУ з питань дотримання 

вимог, обмежень та заборон, 

визначених антикорупційним 

законодавством 

відповідно до 

строків, 

визначених 

Програмою 

навчання з 

антикоруп-

ційної 

тематики в 

Державній 

прикордонній 

службі 

України 
 

відповідно до 

строків, 

визначених 

Програмою 

навчання з 

антикоруп-

ційної 

тематики в 

Державній 

прикордонній 

службі 

України 
 

відповідно до 

строків, 

визначених 

Програмою 

навчання з 

антикоруп-

ційної 

тематики в 

Державній 

прикордонній 

службі 

України 
 

УЗВК, 

органи ДПСУ 

Проведено 

онлайн- чи 

офлайн-

заняття, 

тестування 

За рахунок 

коштів 

державного 

бюджету в 

межах 

видатків, 

передбачених 

на відповідний 

рік ДПСУ 

3. Проведення уповноваженим 
підрозділом (уповноваженою 
особою) навчальних закладів 
моніторингу відповідності 
змісту робочих навчальних 
програм, навчально-
тематичних планів підготовки, 
перепідготовки та підвищення 
кваліфікації особового складу  
ДПСУ у НАДПСУ/ГЦПОС/ 
КНЦ/НЦМО/Державний ліцей 
ДПСУ актуальним змінам у 
антикорупційному 
законодавстві, достатньої 
кількості виділених 
навчальних годин на вивчення 
антикорупційного 
законодавства тощо. У разі 
потреби внесення відповідних 
змін. Оновлення навчально-
методичних матеріалів 

до 10 грудня до 10 грудня до 10 грудня НАДПСУ, 

ЗхРУ, РУМО, 

ГЦПОС, 

Державний ліцей 

ДПСУ 

1.Підготовле-

но довідку за 

результатами 

проведеного 

моніторингу 

 2.Зміни 

внесено (у разі 

потреби) 

 3. Навчально-

методичні 

матеріали 

оновлено 

За рахунок 

коштів 

державного 

бюджету в 

межах 

видатків, 

передбачених 

на відповідний 

рік ДПСУ 



7 

Найменування 

завдання 
Зміст заходу 

Строк виконання 
Відповідальний 

за виконання 

Індикатор 

виконання 

(очікуваний 

результат) 

Джерела 

фінансування 2023 2024 2025 

4. Забезпечення доведення до 

керівного складу органів 

ДПСУ актуальної інформації 

щодо діяльності з протидії та 

запобігання корупції, 

отримання зворотнього 

зв’язку щодо стану організації 

роботи із протидії корупції в 

підпорядкованих органах 

на постійній 

основі, 

контроль 

протягом 

звітного 

періоду 

щокварталу 

на постійній 

основі, 

контроль 

протягом 

звітного 

періоду 

щокварталу 

на постійній 

основі, 

контроль 

протягом 

звітного 

періоду 

щокварталу 

УЗВК, 

керівний склад 

органів ДПСУ 

Актуальна 

інформація 

доведена, 

отримано 

відповідну 

звітність 

За рахунок 

коштів 

державного 

бюджету в 

межах 

видатків, 

передбачених 

на 

відповідний 

рік ДПСУ 

4. Забезпечення 

доброчесності 

особового складу 

ДПСУ, формування 

в особового складу 

нетерпимості до 

проявів корупції, 

підвищення рівня 

правової свідомості 

1. Проведення 

антикорупційних заходів з 

особовим складом органів 

ДПСУ у рамках реалізації 

загальнонаціональних та 

внутрішньовідомчих 

превентивних заходів щодо 

викриття корупції та 

дотримання принципу 

невідворотності покарання за 

корупційні правопорушення 

протягом 

звітного 

періоду за 

окремим 

планом 

протягом 

звітного 

періоду за 

окремим 

планом 

протягом 

звітного 

періоду за 

окремим 

планом 

уповноважені 

підрозділи 

(уповноважені 

особи) із 

запобігання та 

виявлення 

корупції органів 

ДПСУ, 

УЗВК 

 

Антикоруп-

ційні заходи 

проведено 

За рахунок 

коштів 

державного 

бюджету в 

межах 

видатків, 

передбачених 

на 

відповідний 

рік ДПСУ 



8 

Найменування 

завдання 
Зміст заходу 

Строк виконання 
Відповідальний 

за виконання 

Індикатор 

виконання 

(очікуваний 

результат) 

Джерела 

фінансування 2023 2024 2025 

2. Організація та проведення 

анонімного опитування з 

метою вивчення ставлення 

особового складу до проявів 

корупції в ДПСУ 

- відповідно до 

строків, 

зазначених у 

річному Плані 

цільових 

заходів щодо 

запобігання та 

виявлення 

корупції в 

Державній 

прикордонній 

службі 

України 

відповідно до 

строків, 

зазначених у 

річному Плані 

цільових 

заходів щодо 

запобігання та 

виявлення 

корупції 

Державній 

прикордонній 

службі 

України 

УЗВК 

 

Затверджений 

звіт за 

результатами 

проведеного 

опитування 

За рахунок 

коштів 

державного 

бюджету в 

межах 

видатків, 

передбачених 

на 

відповідний 

рік ДПСУ 

3. Проведення інструктажів з 

особовим складом ДПСУ 

відповідно до Алгоритму 

проведення інструктажів з 

питань дотримання 

антикорупційного 

законодавства в Державній 

прикордонній службі України, 

затвердженого наказом 

АДПСУ від 16.06.2022 

№ 300/0/81-22-АГ 

на постійній 

основі, 

контроль 

протягом 

звітного 

періоду 

щокварталу 

на постійній 

основі, 

контроль 

протягом 

звітного 

періоду 

щокварталу 

на постійній 

основі, 

контроль 

протягом 

звітного 

періоду 

щокварталу 

УЗВК, 

уповноважені 

підрозділи 

(уповноважені 

особи) із 

запобігання та 

виявлення 

корупції органів 

ДПСУ 

100% 
інструктажів  

проведено з 
дотриманням 

вимог 

наказу 

АДПСУ від 

16.06.2022 

№ 300/0/81-22-

АГ 

За рахунок 

коштів 

державного 

бюджету в 

межах 

видатків, 

передбачених 

на відповідний 

рік ДПСУ 
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Найменування 

завдання 
Зміст заходу 

Строк виконання 
Відповідальний 

за виконання 

Індикатор 

виконання 

(очікуваний 

результат) 

Джерела 

фінансування 2023 2024 2025 

 4. Надання методичної та 

консультаційної допомоги з 

питань дотримання вимог 

законодавства щодо 

запобігання корупції 

постійно 

протягом року 

 

постійно 

протягом року 

 

постійно 

протягом року 

 

УЗВК, 

уповноважені 

підрозділи 

(уповноважені 

особи) із 

запобігання та 

виявлення 

корупції органів 

ДПСУ 

Методична та 

консульта-

ційна 

допомога 

надана 

За рахунок 

коштів 

державного 

бюджету в 

межах 

видатків, 

передбачених 

на відповідний 

рік ДПСУ 

 

Ціль ІІ. Підвищення якості проведення службових розслідувань, призначених з метою виявлення причин та умов, що сприяли вчиненню 

корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень 

1. Забезпечення 

повного, 

об’єктивного та 

всебічного 

встановлення 

причин та умов, що 

сприяли вчиненню 

особовим складом 

ДПСУ корупційних 

або пов’язаних з 

корупцією 

правопорушень 

1. Обов’язкове проведення 

службових розслідувань з 

метою виявлення причин і 

умов, що сприяли вчиненню 

корупційних або пов’язаних з 

корупцією правопорушень  

на постійній 

основі, 

контроль 

протягом 

звітного 

періоду 

щокварталу 

на постійній 

основі, 

контроль 

протягом 

звітного 

періоду 

щокварталу 

на постійній 

основі, 

контроль 

протягом 

звітного 

періоду 

щокварталу 

АДПСУ,  

органи ДПСУ 

Службові 

розслідування 

призначені та 

проведені у 

100% 
випадків, 

передбачених 

статтею 65-1 

Закону  

 

За рахунок 

коштів 

державного 

бюджету в 

межах 

видатків, 

передбачених 

на 

відповідний 

рік ДПСУ 
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Найменування 

завдання 
Зміст заходу 

Строк виконання 
Відповідальний 

за виконання 

Індикатор 

виконання 

(очікуваний 

результат) 

Джерела 

фінансування 2023 2024 2025 

2. Впровадження та 

використання ефективної 

практики проведення 

опитувань із застосуванням 

поліграфа у межах службових 

розслідувань (перевірок) 

на постійній 

основі, 

контроль 

протягом 

звітного 

періоду 

щокварталу 

на постійній 

основі, 

контроль 

протягом 

звітного 

періоду 

щокварталу 

на постійній 

основі, 

контроль 

протягом 

звітного 

періоду 

щокварталу 

УАР, 

УВВБ (за 

ініціативи та 

рішенням 

відповідного 

керівника) 

Проведено 

опитування із 

застосуванням 

поліграфа, 

відпрацьовано 

відповідні 

звітні 

матеріали  

За рахунок 

коштів 

державного 

бюджету в 

межах 

видатків, 

передбачених 

на 

відповідний 

рік ДПСУ 

3. Аналіз повноти, 

своєчасності та об’єктивності 

проведених заходів у рамках 

призначених службових 

розслідувань з метою 

виявлення причин і умов, що 

сприяли вчиненню 

корупційних або пов’язаних з 

корупцією правопорушень  

на постійній 

основі, 

узагальнення 

інформації  

до 01 грудня 

на постійній 

основі, 

узагальнення 

інформації  

до 01 грудня 

на постійній 

основі, 

узагальнення 

інформації  

до 01 грудня 

УЗВК 

 

У разі 

встановлення 

фактів 

проведення 

неповного чи 
необ’єктивного 

службового 

розслідування, 

вжито 

відповідні 

заходи 

реагування. 

Підготовлено 

узагальнений 

аналітичний 

звіт за рік  

За рахунок 

коштів 

державного 

бюджету в 

межах 

видатків, 

передбачених 

на 

відповідний 

рік ДПСУ 
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Найменування 

завдання 
Зміст заходу 

Строк виконання 
Відповідальний 

за виконання 

Індикатор 

виконання 

(очікуваний 

результат) 

Джерела 

фінансування 2023 2024 2025 

Ціль ІІІ. Удосконалення інституційної спроможності уповноважених підрозділів (уповноважених осіб)  

з питань запобігання та виявлення корупції із забезпеченням повної реалізації ними визначених повноважень 

1. Запровадження 

оцінки діяльності 

та планування 

майбутніх 

кадрових потреб 

уповноважених 

підрозділів 

(уповноважених 

осіб) з питань 

запобігання та 

виявлення корупції  

1. Актуалізація інформації 

про стан укомплектованості 

уповноважених підрозділів з 

питань запобігання та 

виявлення корупції  

щомісяця 

до 05 числа 

щомісяця 

до 05 числа 

щомісяця 

до 05 числа 

УЗВК, 

органи ДПСУ 

Інформацію 

оновлено 

За рахунок 
коштів 

державного 
бюджету в 

межах 
видатків, 

передбачених 
на 

відповідний 
рік ДПСУ 

2. Проведення аналізу 
ефективності роботи 
уповноважених підрозділів 
(уповноважених осіб) із 
запобігання та виявлення 
корупції з метою 
встановлення відповідності 
антикорупційних заходів 
специфіці обстановки на 
ділянці відповідальності та 
визначеним підрозділам 
завданням 

щокварталу 

до 05 числа 

щомісяця 

до 05 числа 

щомісяця 

до 05 числа 

УЗВК, 

органи ДПСУ 

Проведено 
заслуховування 

особового 
складу 

уповноважених 
підрозділів 

(уповноважених 
осіб) із 

запобігання та 
виявлення 
корупції за 

результатами 
роботи у 

звітному періоді  

За рахунок 
коштів 

державного 
бюджету в 

межах 
видатків, 

передбачених 
на 

відповідний 
рік ДПСУ 

3. Проведення розрахунків та 
визначення потреб, 
необхідних для приведення 
штатної структури 
уповноважених підрозділів з 
питань запобігання та 
виявлення корупції відповідно 
до обов’язкових вимог їх 
мінімальної штатної чисельності  

 до 30 грудня  УЗВК, 
уповноважені 

підрозділи 
(уповноважені 

особи) із 
запобігання та 

виявлення 
корупції органів 

ДПСУ 

Розрахунки 
проведені, 
потреби 

визначені та 
документально 

оформлені 

За рахунок 
коштів 

державного 
бюджету в 

межах 
видатків, 

передбачених 
на 

відповідний 
рік ДПСУ 
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Найменування 

завдання 
Зміст заходу 

Строк виконання 
Відповідальний 

за виконання 

Індикатор 

виконання 

(очікуваний 

результат) 

Джерела 

фінансування 2023 2024 2025 

2. Впровадження 

оптимізованої 

організаційно-

штатної структури 

уповноважених 

підрозділів 

(уповноважених 

осіб) із 

дотриманням 

зрозумілих та 

ефективних 

стандартів їх 

діяльності, 

забезпечення 

повної кадрової 

(ресурсної) 

достатності та 

захищеності від 

втручання  

 

 

1. Приведення організаційно-

штатної структури 

уповноважених підрозділів 

(уповноважених осіб) у 

відповідність до вимог наказу 

Національного агентства з 

питань запобігання корупції 

від 26.04.2021 № 240/21 «Про 

встановлення обов’язкових 

вимог до мінімальної штатної 

чисельності уповноваженого 

підрозділу з питань 

запобігання та виявлення 

корупції в державних 

органах», зареєстрованого у 

Міністерстві юстиції України 

від 18.05.2021 за № 650/36272 

  до 30 грудня УЗВК Мінімальна 

штатна 

чисельність 

уповноважених 

підрозділів 

(уповноважених 

осіб) відповідає 

вимогам Наказу 

та встановлена 

із розрахунку до 

штатної 

чисельності 

органів 

Держпри-

кордонслужби 

За рахунок 

коштів 

державного 

бюджету в 

межах 

видатків, 

передбачених 

на 

відповідний 

рік ДПСУ 

2. Забезпечення дотримання 
обґрунтованих 
кваліфікаційних вимог до 
особового складу 
уповноважених підрозділів 
(уповноважених осіб) з питань 
запобігання та виявлення 
корупції, організація та 
проведення якісного добору 
кандидатів на такі посади, а 
також впровадження у їх 
діяльність стандартів, 
розроблених НАЗК спільно з 
іншими заінтересованими 
сторонами 

на постійній 

основі, 

контроль 

протягом 

звітного 

періоду 

щокварталу 

на постійній 

основі, 

контроль 

протягом 

звітного 

періоду 

щокварталу 

на постійній 

основі, 

контроль 

протягом 

звітного 

періоду 

щокварталу 

УЗВК, 

начальники 

органів ДПСУ 

Не менше 85% 

відібраного 

особового 

складу 

уповноважених 

підрозділів 

(уповноважених 

осіб) відповідає 

обґрунтованим 

кваліфікаційним 

вимогам    

За рахунок 

коштів 

державного 

бюджету в 

межах 

видатків, 

передбачених 

на 

відповідний 

рік ДПСУ 
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Найменування 

завдання 
Зміст заходу 

Строк виконання 
Відповідальний 

за виконання 

Індикатор 

виконання 

(очікуваний 

результат) 

Джерела 

фінансування 2023 2024 2025 

3. Підготовка та підвищення 

кваліфікації особового складу 

уповноважених підрозділів з 

питань запобігання та 

виявлення корупції органів 

ДПСУ 

відповідно до 

строків, 

визначених 

Програмою 

навчання з 

антикоруп-

ційної 

тематики в 

Державній 

прикордонній 

службі 

України 
 

відповідно до 

строків, 

визначених 

Програмою 

навчання з 

антикоруп-

ційної 

тематики в 

Державній 

прикордонній 

службі 

України 
 

відповідно до 

строків, 

визначених 

Програмою 

навчання з 

антикоруп-

ційної 

тематики в 

Державній 

прикордонній 

службі 

України 
 

УЗВК 

 

Організова-

но/проведено 

навчальний 

захід 

(дистанційне 

навчання/ 

круглий стіл, 

тестування) 

За рахунок 

коштів 

державного 

бюджету в 

межах 

видатків, 

передбачених 

на 

відповідний 

рік ДПСУ 

4. Проведення навчально-

методичних зборів з особовим 

складом уповноважених 

підрозділів (уповноваженими 

особами) з питань запобігання 

та виявлення корупції органів 

ДПСУ на базі відомчих 

навчальних закладів ДПСУ 

- протягом І 

півріччя 

протягом І 

півріччя 

УЗВК, 

ГЦПОС, 

НАДПСУ 

 

Навчально-

методичні 

збори 

проведено 

За рахунок 

коштів 

державного 

бюджету в 

межах 

видатків, 

передбачених 

на відповідний 

рік ДПСУ 
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Найменування 

завдання 
Зміст заходу 

Строк виконання 
Відповідальний 

за виконання 

Індикатор 

виконання 

(очікуваний 

результат) 

Джерела 

фінансування 2023 2024 2025 

Ціль ІV. Антикорупційна політика в кадровому менеджменті формується на негативному ставленні до корупції, реалізується шляхом 

організації та здійснення системних, послідовних і скоординованих заходів із запобігання та протидії корупції 

1. Удосконалення 

системи кадрового 

менеджменту, 

мінімізація 

корупційних 

ризиків при 

прийнятті кадрових 

рішень 

1. Організація в межах 

повноважень проведення 

спеціальних перевірок 

стосовно осіб, які 

претендують на зайняття 

посад, які передбачають 

зайняття відповідального або 

особливо відповідального 

становища, та посад з 

підвищеним корупційним 

ризиком в АДПСУ, РУ, 

органах ДПСУ 

у встановлені 

законодав-

ством строки 

у встановлені 

законодав-

ством строки 

у встановлені 

законодав-

ством строки 

УКМ 

 

 

Перевірку 

проведено 

стосовно 100% 

кандидатів на 

зазначені 

посади 

За рахунок 

коштів 

державного 

бюджету в 

межах 

видатків, 

передбачених 

на 

відповідний 

рік ДПСУ 

2. Забезпечення заохочення 

особового складу ДПСУ, який 

систематично припиняв 

спроби надання неправомірної 

вигоди (що задокументовано/ 

обліковано встановленим 

порядком), грошовими 

преміями в межах наявного 

фонду економії коштів 

 

протягом 

звітного 

періоду 

протягом 

звітного 

періоду 

протягом 

звітного 

періоду 

УЗВК, 

ООДК 

 

Заохочено 

особовий 

склад ДПСУ, 

який припиняв 

спроби 

надання 

неправомірної 

вигоди  

За рахунок 

коштів 

державного 

бюджету в 

межах 

видатків, 

передбачених 

на 

відповідний 

рік ДПСУ 

3. Організація та забезпечення 

проведення опитувань із 

застосуванням поліграфа при 

підготовці та прийнятті 

кадрових рішень щодо вступу 

та проходження служби 

протягом 

звітного 

періоду 

протягом 

звітного 

періоду 

протягом 

звітного 

періоду 

УАР, 

УВВБ 

(в окремих 

випадках) 

Проведено 
опитування із 
застосуванням 

поліграфа, 
відпрацьовано 

відповідні 
звітні 

матеріали 

За рахунок 
коштів 

державного 
бюджету в 

межах 
видатків, 

передбачених 
на відповідний 

рік ДПСУ 



15 

Найменування 

завдання 
Зміст заходу 

Строк виконання 
Відповідальний 

за виконання 

Індикатор 

виконання 

(очікуваний 

результат) 

Джерела 

фінансування 2023 2024 2025 

Ціль V. Удосконалення впровадженої системи здійснення заходів фінансового контролю,  

запобігання та врегулювання конфлікту інтересів 

1. Забезпечення 

виконання вимог 

антикорупційного 

законодавства в 

частині 

фінансового 

контролю 

1.Проведення роз’яснювальної 

та консультаційної роботи з 

уповноваженими підрозділами 

із запобігання та виявлення 

корупції щодо організації 

заходів декларування 

 

грудень 

 

грудень 

 

грудень 

 

УЗВК Роз’яснюва-

льна та 

консультацій-

на робота 

проведена 

За рахунок 

коштів 

державного 

бюджету в 

межах 

видатків, 

передбачених 

на 

відповідний 

рік ДПСУ 

2. Забезпечення перевірки 

факту подання особовим 

складом ДПСУ декларацій 

осіб, уповноважених на 

виконання функцій держави, у 

строки, встановлені Законом 

 

 

 

протягом 

звітного 

періоду 

 

протягом 

звітного 

періоду 

 

протягом 

звітного 

періоду 

 

УЗВК, 

уповноважені 

підрозділи 

(уповноважені 

особи) із 

запобігання та 

виявлення 

корупції 

органів ДПСУ 

Забезпечено 
контроль за 
поданням 
особовим 
складом 
ДПСУ 

декларацій. 
Підготовлено 

довідку за 
результатами 
деклараційної 

кампанії 

За рахунок 
коштів 

державного 
бюджету в 

межах 
видатків, 

передбачених 
на 

відповідний 
рік ДПСУ 

3. Повідомлення НАЗК про 

неподання чи несвоєчасного 

подання декларацій 

суб’єктами декларування 

упродовж 

трьох робочих 

днів з дня 

виявлення 

такого факту 

упродовж 

трьох 

робочих днів 

з дня 

виявлення 

такого факту 

упродовж 

трьох 

робочих днів 

з дня 

виявлення 

такого факту 

УЗВК, 
уповноважені 

підрозділи 
(уповноважені 

особи) із 
запобігання та 

виявлення 
корупції органів 

ДПСУ 

Направлено  

лист до НАЗК 

з інформацією 

про виявлені 

факти 

За рахунок 
коштів 

державного 
бюджету в 

межах 
видатків, 

передбачених 
на 

відповідний 
рік ДПСУ 
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Найменування 

завдання 
Зміст заходу 

Строк виконання 
Відповідальний 

за виконання 

Індикатор 

виконання 

(очікуваний 

результат) 

Джерела 

фінансування 2023 2024 2025 

2. Удосконалення 

механізмів 

здійснення заходів 

фінансового 

контролю щодо 

осіб, які 

безпосередньо 

здійснюють 

контррозвідувальну 

та оперативно-

розшукову 

діяльність у ДПСУ 

1. Участь у межах компетенції 

у розробленні проєкту 

Порядку проведення логічного 

та арифметичного контролю, 

контролю щодо правильності 

та повноти заповнення 

декларації особи, 

уповноваженої на виконання 

функцій держави або 

місцевого самоврядування, 

поданої окремими категоріями 

осіб, визначених ст. 52-1 

Закону 

 

відповідно до 

строків, 

визначених 

Державною 

антикорупцій-

ною 

програмою 

  УЗВК Надано 

пропозиції 

відповідно до 

компетенції 

ДПСУ. 

Пропозиції 

враховано у 

розробленому 

проєкті  

За рахунок 

коштів 

державного 

бюджету в 

межах 

видатків, 

передбачених 

на 

відповідний 

рік ДПСУ 

2. Участь у складі робочої 

групи із запровадження 

системи (-м), яка (-і) 

забезпечує (-ють) проведення 

в електронному вигляді 

логічного та арифметичного 

контролю, контролю щодо 

правильності та повноти 

заповнення відповідних 

декларацій 

відповідно до 

строків, 

визначених 

Державною 

антикорупцій-

ною 

програмою 

  УЗВК Забезпечено 

участь у складі 

робочої групи 

За рахунок 

коштів 

державного 

бюджету в 

межах 

видатків, 

передбачених 

на 

відповідний 

рік ДПСУ 
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Найменування 

завдання 
Зміст заходу 

Строк виконання 
Відповідальний 

за виконання 

Індикатор 

виконання 

(очікуваний 

результат) 

Джерела 

фінансування 2023 2024 2025 

3. Забезпечення 

виконання вимог 

антикорупційного 

законодавства в 

частині запобігання 

та врегулювання 

конфлікту інтересів 

1. Проведення заходів щодо 

запобігання та виявлення 

конфлікту інтересів, 

здійснення контролю за 

дотриманням вимог Закону 

щодо врегулювання конфлікту 

інтересів 

постійно 

протягом  

року 

постійно 

протягом 

року 

постійно 

протягом 

року 

УЗВК, 
уповноважені 

підрозділи 
(уповноважені 

особи) із 
запобігання та 

виявлення 
корупції органів 

ДПСУ 

Заходи 

проведено, 

конфлікт 

інтересів 

врегульовано 

За рахунок 
коштів 

державного 
бюджету в 

межах 
видатків, 

передбачених 
на 

відповідний 
рік ДПСУ 

VІ. Підтримання дієвих механізмів запобігання корупції у сфері публічних закупівель, удосконалення системи 

 внутрішнього контролю в органах ДПСУ 

1. Моніторинг 

публічних   

закупівель в 

органах ДПСУ 

 

1. Забезпечення дотримання 

вимог законодавства у сфері 

публічних закупівель, зокрема 

принципів максимальної 

економії та ефективності, 

відкритості та прозорості на 

всіх стадіях закупівель 

протягом 

звітного 

періоду до 

10 грудня 

протягом 

звітного 

періоду до 

10 грудня 

протягом 

звітного 

періоду до 

10 грудня 

Органи ДПСУ, 

УЗВК 

 

Забезпечено 
візування 

уповноваже-
ними підрозді- 

лами 
(особами) 

проєктів усіх 
договорів 
закупівель 

За рахунок 
коштів 

державного 
бюджету в 

межах 
видатків, 

передбачених 
на 

відповідний 
рік ДПСУ 

2. Перевірка законності та 

достовірності фінансової і 

бюджетної звітності, 

правильності ведення 

бухгалтерського обліку (у 

частині питань запобігання та 

протидії корупції) 

протягом 

звітного 

періоду до 

10 грудня 

протягом 

звітного 

періоду до 

10 грудня 

протягом 

звітного 

періоду до 

10 грудня 

УВА, 

УЗВК 

 

Усунення та 
попереджен-ня 

порушень 
стосовно 

достовірності 
фінансової і 
бюджетної 
звітності, 

правильності 
ведення 

бухгалтерсь-
кого обліку, що 
відобра-жається 
в аудиторських 

звітах 

За рахунок 
коштів 

державного 
бюджету в 

межах 
видатків, 

передбачених 
на 

відповідний 
рік ДПСУ 
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Найменування 

завдання 
Зміст заходу 

Строк виконання 
Відповідальний 

за виконання 

Індикатор 

виконання 

(очікуваний 

результат) 

Джерела 

фінансування 2023 2024 2025 

 3. Здійснення організаційних 

заходів використання системи 

електронних закупівель 

ProZorro при проведенні 

процедури публічних 

закупівель 

- постійно 

протягом 

року 

постійно 

протягом 

року 

Органи ДПСУ Публікації в 

системі 

електронних 

закупівель 

системи 

ProZorro 

За рахунок 

коштів 

державного 

бюджету в 

межах 

видатків, 

передбачених 

на відповідний 

рік ДПСУ 

 4. Виконання вимог 

Постанови КМУ від 

11.11.2022 №1275 «Про 

затвердження особливостей 

здійснення оборонних 

закупівель на період дії 

правового режиму воєнного 

стану» 

постійно 

протягом року 

(на період дії 

правового 

режиму 

воєнного 

стану) 

- - Органи ДПСУ Закупівлі 

здійснюються 

відповідно до 

вимог ПКМУ 

№1275 

За рахунок 

коштів 

державного 

бюджету в 

межах 

видатків, 

передбачених 

на відповідний 

рік ДПСУ 

 5. Проведення аналізу 

потенційних та наявних 

контрагентів органів ДПСУ 

при здійсненні закупівель для 

забезпечення потреб ДПСУ 

постійно 

протягом 

року 

 

постійно 

протягом 

року 

 

постійно 

протягом 

року 

 

УЗВК, 

органи ДПСУ 

Аналіз 

проведено, 

відпрацьова-

но відповідні 

рекомендації 

За рахунок 

коштів 

державного 

бюджету в 

межах 

видатків, 

передбачених 

на відповідний 

рік ДПСУ 
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Найменування 

завдання 
Зміст заходу 

Строк виконання 
Відповідальний 

за виконання 

Індикатор 

виконання 

(очікуваний 

результат) 

Джерела 

фінансування 2023 2024 2025 

2. Удосконалення 

системи 

внутрішнього 

контролю в органах 

ДПСУ 

 

1. Оцінка стану 

функціонування системи 

внутрішнього контролю (в 

частині запобігання корупції) 

 

до 10 січня 

(за 

попередній 

рік) 

до 10 січня 

(за 

попередній 

рік) 

до 10 січня 

(за 

попередній 

рік) 

УЗВК, 

 

УКСДО 

 

Підготовлено 

Звіт  

про стан 

організації та 

здійснення 

внутрішнього 

контролю у 

розрізі 

елементів 

внутрішнього 

контролю 

в УЗВК 

За рахунок 

коштів 

державного 

бюджету в 

межах 

видатків, 

передбачених 

на відповідний 

рік ДПСУ 

3. Посилення 

ефективності 

управління 

фінансовими 

ресурсами 

 

1. Організація виконання 

завдань і заходів, на 

виконання Стратегії 

модернізації системи 

бухгалтерського обліку та 

фінансової звітності в 

державному секторі на період 

до 2025 року, схваленої 

розпорядженням КМУ від 

20.06.2018 № 437 

протягом 

звітного 

періоду до 

10 грудня 

протягом 

звітного 

періоду до 

10 грудня 

протягом 

звітного 

періоду до 

10 грудня 

ФЕУ, 

УЗВК 

 

Виконано 

заходи 

За рахунок 

коштів 

державного 

бюджету в 

межах 

видатків, 

передбачених 

на відповідний 

рік ДПСУ 

4. Посилення 

ефективності 

управління 

матеріальними 

ресурсами 

1. Проведення моніторингу 

щорічної інвентаризації 

матеріальних ресурсів, що 

підлягають списанню 

до 10 грудня 

за 

попередній 

рік 

до 10 грудня 

за 

попередній 

рік 

до 10 грудня 

за 

попередній 

рік 

органи ДПСУ, 

УЗВК 

 

Моніторинг 

проведено, 

опрацьовано 

звіт 

За рахунок 

коштів 

державного 

бюджету в 

межах 

видатків, 

передбачених 

на відповідний 

рік ДПСУ 
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Найменування 

завдання 
Зміст заходу 

Строк виконання 
Відповідальний 

за виконання 

Індикатор 

виконання 

(очікуваний 

результат) 

Джерела 

фінансування 2023 2024 2025 

VІІ. Забезпечення відкритості та прозорості в діяльності ДПСУ, залучення громадськості до здійснення антикорупційних заходів,  

 участь у реалізації комунікаційних заходів у сфері запобігання та протидії корупції, міжнародна діяльність 

1. Проведення 

інформаційних  

кампаній стосовно 

реалізації 

антикорупційної 

політики ДПСУ 

1. Забезпечення розміщення в 

засобах масової інформації (на 

відомчому вебсайті, офіційних 

сторінках відомства у 

соцмережах, месенджерах, 

радіо тощо) актуальної 

інформації щодо здійснення 

заходів із запобігання та 

виявлення корупції в ДПСУ 

постійно 

протягом 

року, але не 

пізніше 3 днів 

після 

проведення 

заходу 

постійно 

протягом 

року, але не 

пізніше 3 днів 

після 

проведення 

заходу 

постійно 

протягом 

року, але не 

пізніше 3 днів 

після 

проведення 

заходу 

органи ДПСУ, 

УЗВК, 

УАР 

 

Інформація 

розміщена 

За рахунок 

коштів 

державного 

бюджету в 

межах 

видатків, 

передбачених 

на 

відповідний 

рік ДПСУ 

2. Проведення медіабрифінгів 

осіб, уповноважених на 

здійснення комунікацій з 

антикорупційних питань, з 

представниками засобів 

масової інформації 

щороку 

протягом 

звітного 

періоду 

(до 10 грудня) 

щороку 

протягом 

звітного 

періоду 

(до 10 грудня) 

щороку 

протягом 

звітного 

періоду 

(до 10 грудня) 

органи ДПСУ, 

УЗВК, 

УАР 

 

Виконано 

заходи 

За рахунок 

коштів 

державного 

бюджету в 

межах 

видатків, 

передбачених 

на 

відповідний 

рік ДПСУ 

3. Оприлюднення інформації 

про законодавчі та інші 

нормативно-правові акти, які 

регулюють діяльність ДПСУ 

постійно 

протягом 

року 

постійно 

протягом 

року 

постійно 

протягом 

року 

УЗВК, 

УАР 

 

Інформація 

розміщена 

(оприлюднена) 

За рахунок 
коштів 

державного 
бюджету в 

межах 
видатків, 

передбачених 
на 

відповідний 
рік ДПСУ 
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Найменування 

завдання 
Зміст заходу 

Строк виконання 
Відповідальний 

за виконання 

Індикатор 

виконання 

(очікуваний 

результат) 

Джерела 

фінансування 2023 2024 2025 

2. Взаємодія з 

громадськістю в 

частині здійснення 

антикорупційних 

заходів  

1. Участь у комунікаційних 

заходах (конференціях, 

семінарах, засіданнях, круглих 

столах тощо) з 

антикорупційної тематики 

 

постійно 

протягом року 

(у разі 

надходження 

відповідного 

запрошення), 

згідно з 

планами  

МВС 

постійно 

протягом року 

(у разі 

надходження 

відповідного 

запрошення), 

згідно з 

планами  

МВС 

постійно 

протягом року 

(у разі 

надходження 

відповідного 

запрошення), 

згідно з 

планами  

МВС 

УЗВК, 

органи ДПСУ 

 

Взято участь 

у заходах 

 

За рахунок 

коштів 

державного 

бюджету в 

межах 

видатків, 

передбачених 

на 

відповідний 

рік ДПСУ 

3.Взаємодія з 

міжнародними 

організаціями в 

частині реалізації 

заходів із 

запобігання і 

протидії корупції  

1. Участь у заходах (зустрічах, 

конференціях, семінарах, 

засіданнях, круглих столах, 

платформах, навчальних курсах 

тощо) з антикорупційної 

тематики, що організовуються 

та проводяться міжнародними 

організаціями (представниками 

іноземних держав) 

постійно 

протягом 

року 

(у разі 

надходження 

відповідного 

запрошення) 

постійно 

протягом 

року 

(у разі 

надходження 

відповідного 

запрошення) 

постійно 

протягом 

року 

(у разі 

надходження 

відповідного 

запрошення) 

УЗВК, 

УМС та ЄІ, 

УВВБ, 

органи ДПСУ 

 

Взято участь 

у заходах 

За рахунок 

коштів 

державного 

бюджету в 

межах 

видатків, 

передбачених 

на 

відповідний 

рік ДПСУ, та 

коштів 

міжнародної 

фінансової 

допомоги 

 

VІІІ. Формування культури повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, 

інших порушень Закону України «Про запобігання корупції» 

1. Забезпечення 

функціонування 

внутрішніх каналів 

повідомлення про 

1. Організація роботи 

внутрішніх каналів 

повідомлень про можливі 

факти корупційних або 

постійно 

протягом 

року 

 

постійно 

протягом 

року 

 

постійно 

протягом 

року 

 

Органи ДПСУ,  

РУ, 

УЗВК 

Забезпечено 

функціонува-

ння внутрішніх 

каналів 

За рахунок 

коштів 

державного 

бюджету в 



22 

Найменування 

завдання 
Зміст заходу 

Строк виконання 
Відповідальний 

за виконання 

Індикатор 

виконання 

(очікуваний 

результат) 

Джерела 

фінансування 2023 2024 2025 

можливі факти 

корупційних або 

пов’язаних з 

корупцією 

правопорушень, 

інших порушень 

Закону особовим 

складом ДПСУ 

пов’язаних з корупцією 

правопорушень, інших 

порушень Закону особовим 

складом 

Держприкордонслужби 

(через 

офіційний 

вебсайт, 

електронні 

поштові 

скриньки та 

телефонну 

мережу 

загального 

користування 

межах 

видатків, 

передбачених 

на 

відповідний 

рік ДПСУ 

2. Перевірка стану 

функціонування внутрішніх 

каналів повідомлення про 

можливі факти корупційних 

або пов’язаних з корупцією 

правопорушень, інших 

порушень Закону особовим 

складом 

Держприкордонслужби 

щомісяця 

 

 

 

щокварталу 

 

 

 

щопівроку 

щомісяця 

 

 

 

щокварталу 

 

 

 

щопівроку 

щомісяця 

 

 

 

щокварталу 

 

 

 

щопівроку 

Органи ДПСУ 

 

 

 

РУ  

 

 

 

УЗВК 

Перевірку 

проведено, 

опрацьовано 

звітну 

інформацію 

За рахунок 
коштів 

державного 
бюджету в 

межах 
видатків, 

передбачених 
на 

відповідний 
рік ДПСУ 

3. Розгляд і перевірка 

повідомлень про можливі 

факти корупційних або 

пов’язаних з корупцією 

правопорушень, інших 

порушень Закону особовим 

складом 

Держприкордонслужби 

в установлені 

законом 

строки 

в установлені 

законом 

строки 

в установлені 

законом 

строки 

Органи ДПСУ 

 

Повідомлення 
розглянуто, 
перевірено, 
прийнято 
відповідні 
рішення за 

результатами 
перевірки, у 

передбаченому 
законодав-

ством порядку 
повідомлено 

заявника/ 
викривача 

За рахунок 

коштів 

державного 

бюджету в 

межах 

видатків, 

передбачених 

на 

відповідний 

рік ДПСУ 
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Найменування 

завдання 
Зміст заходу 

Строк виконання 
Відповідальний 

за виконання 

Індикатор 

виконання 

(очікуваний 

результат) 

Джерела 

фінансування 2023 2024 2025 

4. Проведення навчально-

роз’яснювальних заходів з 

відповідальними особами по 

роботі з викривачами. 

постійно 

протягом 

року 

 

постійно 

протягом 

року 

 

постійно 

протягом 

року 

 

Органи ДПСУ 

 

Заходи 

проведено 

За рахунок 

коштів 

державного 

бюджету в 

межах 

видатків, 

передбачених 

на відповідний 

рік ДПСУ 

 

 

Начальник управління запобігання та 

виявлення корупції 

полковник  Ольга ХЛІВНЮК 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

І етап 

1. Узагальнення результативності проведення повторних антикорупційних інструктажів складу змін прикордонних нарядів відділів прикордонної служби усіх категорій та типів під час їх безпосередньої підготовки до несення 

служби. Перевірка типових форм проведення повторних антикорупційних інструктажів, аналіз змісту інформації, що доводиться, а також визначення її відповідності специфіці обстановки на ділянці відповідальності та визначеним 

підрозділам завдань

до                               

30.06.2023
РУ, ООДК Не потребує додаткових фінансових витрат

1. Підготовлено звіт за результатами проведених заходів, визначено фактичний стан роботи щодо проведення повторних 

антикорупційних інструктажів у підрозділах та органах Держприкордонслужби

2. Збір, узагальнення та аналіз інформації щодо вчинення складом прикордонних нарядів під час безпосереднього виконання завдань з охорони державного кордону корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, 

визначення (актуалізація) типових ситуацій щодо порушень антикорупційного законодавства 

до                                                        

30.06.2023
РУ, ООДК Не потребує додаткових фінансових витрат

2. Актуалізовано типові ситуації порушень антикорупційного законодавства з урахуванням специфіки діяльності органів 

(підрозділів) та визначених їм завдань

3. Проведення аналізу результатів здійснених перевірок організації та порядку несення служби прикордонних нарядів (окремо за кожний підрозділ охорони державного кордону протягом останнього року)
до                                                        

30.07.2023
РУ, ООДК Не потребує додаткових фінансових витрат

3. Підготовлено звіт за результатами проведеного аналізу. Усунуто виявлені недосконалі алгоритми та окремі процеси, що 

виникали під час проведення раптових та планових перевірок прикордонних нарядів

4. Вдосконалення наявного механізму контролю за використанням особистих засобів комунікації складом прикордонних нарядів, що залучаються до безпосереднього виконання завдань з охорони державного кордону
до                                                        

30.07.2023
РУ, ООДК Не потребує додаткових фінансових витрат

4. Порядок контролю за використанням засобів комунікації складом прикордонних нарядів залучених до безпосередньої охорони 

державного кордону визначено (удосконалено) наказом начальника органу охорони державного кордону 

ІІ етап 

1.  Удосконалення типової форми повторного антикорупційного інструктажу з урахуванням виявлених або можливих недоліків та специфіки кожного підрозділу охорони державного кордону
до                                                        

30.06.2023
РУ, ООДК Не потребує додаткових фінансових витрат

1. Типові форми повторного антикорупційного інструктажу удосконалено та затверджено наказами начальників органів охорони 

державного кордону

2.  Проведення додаткових тренінгів із доведенням типових ситуацій порушення антикорупційного законодавства з попередженням складу прикордонних нарядів, які залучаються до безпосереднього виконання завдань з охорони 

державного кордону, про відповідальність, що настає за порушення антикорупційного законодавства
раз у квартал РУ, ООДК Не потребує додаткових фінансових витрат

2. Тренінги проведено не менше ніж у 30% підрозділів охорони державного кордону ООДК. Участь у тренінгах взяли не менше 

80% військовослужбовців, які залучаються до безпосереднього виконання завдань з охорони державного кордону у складі 

прикордонних нарядів

3. Розробка алгоритму дій військовослужбовців, які входять до складу прикордонних нарядів, у випадках спроб надання їм неправомірної вигоди та втягування у протиправну діяльність
до                                                        

30.12.2023
УЗтаВК Не потребує додаткових фінансових витрат 3. Алгоритм розроблено

ІІІ етап 

1.   Проведення повторних антикорупційних інструктажів складу змін прикордонних нарядів підрозділів охорони державного кордону під час безпосередньої їх підготовки до несення служби з постійним врахуванням змін 

оперативної обстановки (відповідно до наказу Адміністрації Держприкордонслужби України від 16.06.2022 № 300-АГ)
постійно Старші змін прикордонних нарядів ПОДК ООДК, РУ, ООДК Не потребує додаткових фінансових витрат

1. Інструктажі проведено зі 100% військовослужбовців, які залучаються до безпосереднього виконання завдань з охорони 

державного кордону у складі прикордонних нарядів. Інформація в інструктажах актуальна та відповідає умовам обстановки

2.   Проведення тренінгів із доведенням типових ситуацій порушення антикорупційного законодавства з попередженням складу прикордонних нарядів з охорони державного кордону про відповідальність, яка настає за порушення 

антикорупційного законодавства
раз на квартал

Керівний склад 

ПОДК ООДК, РУ, ООДК
Не потребує додаткових фінансових витрат

2. Тренінги проведено не менше ніж у 85% підрозділів. Участь у тренінгах взяли не менше 80% військовослужбовців, які 

залучаються до безпосереднього виконання завдань з охорони державного кордону у складі прикордонних нарядів

3. Проведення раптових та планових перевірок порядку організації та несення служби складом прикордонних нарядів, які залучаються до безпосереднього виконання завдань з охорони державного кордону

відповідно до 

затверджених планів та 

окремих рішень

Визначений для проведення перевірок особовий склад структурних 

підрозділів АДПСУ, РУ, ООДК, ГВВВБ 
Не потребує додаткових фінансових витрат

3. Відповідні перевірки проведено, у разі виявлених порушень винних осіб притягнуто до відповідальності (відпрацьовано звіт про 

кількість проведених перевірок і притягнутих до відповідальності осіб)

І етап

1. Проведення додаткових навчань (тренінгів) щодо дотримання вимог антикорупційного законодавства з керівним складом підрозділів охорони державного кордону раз на пів року РУ, ООДК Не потребує додаткових фінансових витрат Навчання (тренінги) проведено, навчанням охоплено не менше 80% відповідної категорії військовослужбовців.

2. Доведення судової практики притягнення до кримінальної та адміністративної відповідальності військовослужбовців Держприкордонслужби за вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, шляхом 

розміщення відповідної інформації на інформаційних стендах

не пізніше 3 діб з 

моменту отримання 

інформації про винесення 

відповідних вироків

РУ, ООДК, 

УЗВК, ДП, УАР Не потребує додаткових фінансових витрат

Відповідна інформація оперативно оновлюється на наявних інформаційних ресурсах. Забезпечено своєчасне та повне її доведення 

до зацікавлених осіб. Не менше 90% підрозділів охорони державного кордону обладнали інформаційні стенди (дошки оголошень), 

розміщені у загальнодоступних для ознайомлення місцях (класи підготовки, місця довготривалого несення служби п/н тощо)

3. Розроблення пам’яток для керівного складу підрозділів охорони державного кордону відносно дій щодо запобігання виникненню можливого конфлікту інтересу під час виконання службових повноважень
до                                                        

30.10.2023
РУ, ООДК Не потребує додаткових фінансових витрат Пам'ятки розроблено 

4. Розроблення Методики опитування особового складу підрозділів охорони державного кордону для виявлення можливих фактів зловживань їх керівним складом наданими їм повноваженнями
до                                                        

30.11.2023
РУ, ООДК, УЗВК Не потребує додаткових фінансових витрат

Методику опитування розроблено та апробовано її застосування не менше ніж на 25% підрозділів охорони державного кордону 

ООДК

ІІ етап

1. Проведення цільової роботи та раптових перевірок підрозділів охорони державного кордону щодо дотримання ними вимог антикорупційного законодавства під час здійснення оперативно-службової діяльності та планування 

служби прикордонних нарядів

відповідно до  

затверджених планів та 

окремих рішень

Визначений для проведення перевірок особовий склад структурних 

підрозділів АДПСУ, РУ, ООДК, ГВВВБ
Не потребує додаткових фінансових витрат

Відповідні перевірки проведено, у разі виявлених порушень винних осіб притягнуто до відповідальності (надано звіт про кількість 

проведених перевірок і притягнутих до відповідальності осіб)

2. Проведення опитування особового складу підрозділів охорони державного кордону для виявлення можливих фактів зловживань керівним складом наданими службовими повноваженнями раз на рік РУ, ООДК Не потребує додаткових фінансових витрат

Опитування проведено у 90% підрозділів охорони державного кордону, участь у них взяли не менше 70% особового складу. По 

кожному факту можливих зловживань проведено додаткові перевірочні заходи, встановлено причини та умови, що їм сприяли. 

Визначено додаткові заходи, спрямовані на недопущення таких дій

3.Здійснення аналізу окремих рішень старших змін прикордонних нарядів  з метою встановлення дотримання під час їх прийняття вимог антикорупційного законодавства раз на рік РУ, ООДК Не потребує додаткових фінансових витрат Підготовлено звіт та надано на розгляд начальнику ООДК, виявлені недоліки усунуто, вжито заходи з їх недопущення

4. Проведення моніторингу можливих зв’язків керівного складу підрозділів охорони державного кордону з особами причетними до протиправної діяльності на державному кордоні, з метою виявлення ймовірного конфлікту 

інтересів, а також потенційної реалізації ідентифікованого корупційного ризику
раз на півроку Начальники РУ, ООДК Не потребує додаткових фінансових витрат

Моніторинг проведено. Виявлені факти перевірено встановленим порядком, у разі підтвердження вжито додаткових заходів 

відповідно до компетенції та вимог законодавства

1.  Додаткове роз’яснення вимог антикорупційного законодавства у частині відповідальності за незаконне розголошення або використання в інший спосіб особовим складом Держприкордонслужби у своїх інтересах інформації, яка 

стала їм відома у зв’язку з виконанням службових або інших визначених законом повноважень
до 30.09.2023 РУ, ООДК Не потребує додаткових фінансових витрат Відповідні вимоги додатково роз’яснено не менше ніж 65% особового складу підрозділів охорони державного кордону 

2.  З метою недопущення використання службової інформації в особистих цілях, та запобігання випадкам повідомлення службової інформації стороннім особам, розробити наказ щодо додаткового посилення операційного 

контролю за особовим складом у частині використання службової інформації про порядок охорони державного кордону
до 30.12.2023 РУ, ООДК Не потребує додаткових фінансових витрат Відповідний наказ розроблено

1. Проведення додаткових навчань (тренінгів) з особовим складом, який залучається до проведення заходів контролю за дотриманням прикордонного режиму раз на квартал РУ, ООДК Не потребує додаткових фінансових витрат Навчання (тренінги) проведено, навчанням охоплено не менше 75% відповідної категорії військовослужбовців.

2. Здійснення моніторингу скарг щодо проведення заходів з дотримання прикордонного режиму та результатів їх розгляду з метою виявлення можливого приватного інтересу посадових осіб органів та підрозділів охорони 

державного кордону
раз на пів року РУ, ООДК Не потребує додаткових фінансових витрат Моніторинг скарг проведено, в разі виявлення достатніх даних про можливу наявність приватного інтересу в посадових осіб, вжито 

заходи у встановленому законом та керівними документами порядку

І етап

1. Забезпечити реалізацію принципу інклюзивності способів повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції» шляхом 

розміщення на офіційному вебсайті Держприкордонслужби відповідної інформації англійською мовою, створення умов для таких повідомлень для осіб з інвалідністю

до                                                        

30 червня 2024
УЗВК, УЗ та ЗІ, УАР Не потребує додаткових фінансових витрат Відповідна інформація розміщена, створено належні умови для повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з 

корупцією правопорушень особам з інвалідністю

2. Розробка алгоритму дій, що унеможливить втручання у роботу технічних засобів відео- або аудіодокументування під час проведення КДЛ, а також забезпечить збереження зафіксованих такими засобами матеріалів не менше 

3 місяців

до                                 

30.06.2024

УОПК, УЗ та ІС, 

РУ, ООДК Не потребує додаткових фінансових витрат Алгоритм розроблено, впроваджено у діяльність

3. Удосконалення системи навчальних заходів шляхом проведення аналізу поширеності корупційних проявів, характеру вчинюваних корупційних правопорушень, а також проблемних питань, які виникають під час застосування 

положень антикорупційного законодавства особовим складом підрозділів охорони державного кордону органів охорони державного кордону, що відповідно до специфіки форм оперативно-службової діяльності призначені для 

виконання завдань із здійснення прикордонного контролю

до                                                        

30.08.2023
РУ, ООДК Не потребує додаткових фінансових витрат

Підготовлено звіт за результатами проведеного аналізу. Визначено рівень поширеності корупційних проявів, характер вчинюваних 

корупційних правопорушень, а також проблемні питання, які виникали під час застосування положень антикорупційного 

законодавства на кожному підрозділі охорони державного кордону органу охорони державного кордону. Удосконалено та 

актуалізовано теми занять (тренінгів) під час антикорупційного навчання

ІІ етап

1.Проведення додаткових навчань (тренінгів) щодо дотримання вимог антикорупційного законодавства з особовим складом, який залучається до здійснення прикордонного контролю раз на квартал РУ, ООДК Не потребує додаткових фінансових витрат
Додаткові навчання (тренінги) проведено не менше ніж у 30% підрозділів охорони державного кордону органів охорони 

державного кордону. Участь у тренінгах взяли не менше 80% військовослужбовців, які залучаються до несення служби 

прикордонних нарядів з охорони державного кордону

ІІІ етап

1. Проведення повторних антикорупційних інструктажів складу змін прикордонних нарядів підрозділів охорони державного кордону під час безпосередньої їх підготовки до несення служби з постійним врахуванням змін 

оперативної обстановки (відповідно до наказу Адміністрації Держприкордонслужби від 16.06.2022 № 300-АГ)
постійно Старші змін прикордонних нарядів ПОДК ООДК, РУ, ООДК Не потребує додаткових фінансових витрат Інструктажі проведено зі 100% військовослужбовців, які входять до складу змін прикордонних нарядів у пунктах пропуску 

(пунктах контролю) через державний кордон. Інформація в інструктажах актуальна та відповідає умовам обстановки

2. Проведення раптових та планових перевірок порядку організації та несення служби складом прикордонних нарядів у пунктах пропуску (пунктах контролю) через державний кордон

відповідно до  

затверджених планів та 

окремих рішень

Визначений для проведення перевірок особовий склад структурних 

підрозділів АДПСУ, РУ, ООДК, ГВВВБ
Не потребує додаткових фінансових витрат Відповідні перевірки проведено, у разі виявлених порушень винних осіб притягнуто до відповідальності (відпрацьовано звіт про 

кількість проведених перевірок і притягнутих до відповідальності осіб)

3. Проведення перевірки (тестування) рівня знань вимог антикорупційного законодавства особовим складом, який залучається до здійснення прикордонного контролю

До 30.11.2023

До 30.11.2024

До 30.11.2025
РУ, ООДК Не потребує додаткових фінансових витрат Тестування проведено із 95% особового складу, який залучається до виконання завдань із здійснення прикордонного контролю

1. Додаткове роз’яснення вимог антикорупційного законодавства у частині відповідальності за незаконне розголошення або використання в інший спосіб особовим складом Держприкордонслужби у своїх інтересах інформації, яка 

стала їм відома під час роботи у ПТК АПК "Гарт-1/П" та базі даних «Відомості про осіб, які перетнули державний кордон України, в’їхали на тимчасово окуповану територію України або виїхали з такої території»
До 30.09.2023 РУ, ООДК Не потребує додаткових фінансових витрат Відповідні вимоги додатково роз’яснено не менше ніж 65% особового складу підрозділів охорони державного кордону 

 

1.  Удосконалення системи роз’яснень вимог законодавства України, що регулюють порядок перетинання державного кордону неповнолітніми громадянами України, шляхом оперативного оновлення відповідної інформації на 

офіційному вебсайті Держприкордонслужби України

не пізніше 5 робочих днів 

з моменту внесення змін 

до відповідних НПА

УОПК, УАР Не потребує додаткових фінансових витрат Інформація оновлена (актуалізована)

2.  Проведення додаткових навчань (тренінгів) щодо дотримання вимог антикорупційного законодавства зі складом прикордонних нарядів, які залучаються до несення служби у пунктах пропуску (пунктах контролю) через 

державний кордон України
раз на квартал РУ, ООДК Не потребує додаткових фінансових витрат Тренінги проведено не менше ніж у 30% підрозділів охорони державного кордону ООДК. Участь у тренінгах взяли не менше 80% 

військовослужбовців, які залучаються до несення служби прикордонних нарядів з охорони державного кордону

3.  Проведення цільової роботи та раптових перевірок окремих питань оперативно-службової діяльності та здійснення прикордонного контролю

відповідно до  

затверджених планів та 

окремих рішень

Визначений для проведення перевірок особовий склад структурних 

підрозділів АДПСУ, РУ, ООДК, ГВВВБ
Не потребує додаткових фінансових витрат Відповідні перевірки проведено, у разі виявлених порушень винних осіб притягнуто до відповідальності (надано звіт про кількість 

проведених перевірок і притягнутих до відповідальності за порушення осіб)

1. Проведення повторних антикорупційних інструктажів складу змін прикордонних нарядів, які залучаються до несення служби у пунктах пропуску (пунктах контролю), під час безпосередньої їх підготовки до несення служби, з 

постійним врахуванням змін оперативної обстановки (відповідно до наказу Адміністрації Держприкордонслужби від 16.06.2022 № 300-АГ)
постійно Старші змін прикордонних нарядів ПОДК ООДК, РУ, ООДК Не потребує додаткових фінансових витрат Інструктажі проведено зі 100% військовослужбовців, які входять до складу змін прикордонних нарядів. Інформація в інструктажах 

актуальна та відповідає умовам обстановки

2. Проведення цільової роботи та раптових перевірок окремих питань оперативно-службової діяльності та здійснення прикордонного контролю

відповідно до 

затверджених планів та 

окремих рішень

Визначений для проведення перевірок особовий склад структурних 

підрозділів АДПСУ, РУ, ООДК, ГВВВБ 
Не потребує додаткових фінансових витрат Відповідні перевірки проведено, у разі виявлених порушень винних осіб притягнуто до відповідальності (надано звіт про кількість 

проведених перевірок і притягнутих до відповідальності за порушення осіб)

1. Проведення додаткових навчань (тренінгів) щодо дотримання вимог антикорупційного законодавства зі складом прикордонних нарядів, які залучаються до несення служби у пунктах пропуску (пунктах контролю) через 

державний кордон України
раз на квартал РУ, ООДК Не потребує додаткових фінансових витрат Тренінги проведено не менше ніж у 30% підрозділів охорони державного кордону ООДК. Участь у тренінгах взяли не менше 80% 

військовослужбовців, які залучаються до несення служби прикордонних нарядів з охорони державного кордону

1. Проведення додаткових навчань (тренінгів) щодо дотримання вимог антикорупційного законодавства зі складом прикордонних нарядів, які залучаються до несення служби у пунктах пропуску (пунктах контролю) через 

державний кордон України
раз на квартал РУ, ООДК Не потребує додаткових фінансових витрат

Тренінги проведено не менше ніж у 30% підрозділів охорони державного кордону ООДК. Участь у тренінгах взяли не менше 80% 

військовослужбовців, які залучаються до несення служби прикордонних нарядів з охорони державного кордону

2. Проведення повторних антикорупційних інструктажів складу змін прикордонних нарядів, які залучаються до несення служби у пунктах пропуску (пунктах контролю) під час безпосередньої їх підготовки до несення служби, з 

постійним врахуванням змін оперативної обстановки (відповідно до наказу Адміністрації Держприкордонслужби України від 16.06.2022 № 300-АГ)
постійно Старші змін прикордонних нарядів ПОДК ООДК, РУ, ООДК Не потребує додаткових фінансових витрат

Інструктажі проведено зі 100% військовослужбовців, які входять до складу змін прикордонних нарядів. Інформація в інструктажах 

актуальна та відповідає умовам обстановки

3. Проведення цільової роботи та раптових перевірок окремих питань оперативно-службової діяльності та здійснення прикордонного контролю

відповідно до 

затверджених планів та 

окремих рішень

Визначений для проведення перевірок особовий склад структурних 

підрозділів АДПСУ, РУ, ООДК
Не потребує додаткових фінансових витрат

Відповідні перевірки проведено, у разі виявлених порушень винних осіб притягнуто до відповідальності (надано звіт про кількість 

проведених перевірок і притягнутих до відповідальності за порушення осіб)

4. Проведення додаткових антикорупційних інструктажів особового складу Головного центру обробки спеціальної інформації щодо дотримання вимог антикорупційного законодавства раз на квартал ГЦОІС, УЗВК Не потребує додаткових фінансових витрат Інструктажі проведено зі 95% особового складу ГЦОСІ

5. Додаткове роз’яснення вимог антикорупційного законодавства у частині відповідальності за незаконне розголошення або використання в інший спосіб особовим складом Головного центру обробки спеціальної інформації у своїх 

інтересах інформації, яка стала їм відома у зв’язку з виконанням службових або інших визначених законом повноважень
раз на квартал ГЦОСІ Не потребує додаткових фінансових витрат Відповідні вимоги додатково роз’яснено не менше ніж 100% особового складу ГЦОСІ 

І етап

1. Розміщення на офіційному вебсайті Держприкордонслужби у розділі «Перетин державного кордону» роз’яснень щодо загальних вимог, встановлених Законом України «Про обов’язкове страхування цивільно-правової 

відповідальності власників наземних транспортних засобів» в частині, що стосується перетину державного кордону
30.06.2023 УОПК, УАР Не потребує додаткових фінансових витрат Інформація оновлена та актуальна

до Антикорупційної програми Державної прикордонної служби України на 2023-2025 роки
                                                                                                                                                Додаток 2

                                                                                                                                               (до пункту 8 Розділу ІІ)

РЕЄСТР РИЗИКІВ

З
а

х
о

д
и

 в
п

л
и

в
у

 н
а

 к
о

р
у

п
ц

ій
н

и
й

 р
и

зи
к

 т
а

 

е
т
а

п
и

 ї
х

 в
и

к
о

н
а

н
н

я

Т
е
р

м
ін

и
 (

с
т
р

о
к

и
) 

в
и

к
о

н
а

н
н

я
 з

а
х

о
д

ів
 

в
п

л
и

в
у

 н
а

 к
о

р
у

п
ц

ій
н

и
й

 р
и

зи
к

В
ід

п
о

в
ід

а
л

ь
н

і 
в

и
к

о
н

а
в

ц
і

Н
е
о

б
х

ід
н

і 
р

е
с
у

р
с
и

Ін
д

и
к

а
т
о

р
и

 в
и

к
о

н
а

н
н

я
 з

а
х

о
д

ів
 в

п
л

и
в

у
 н

а
 

к
о

р
у

п
ц

ій
н

и
й

 р
и

зи
к

Моніторинг виконання заходів впливу на 
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  1. Наказом Адміністрації Держприкордонслужби України від 16.06.2022 № 300-АГ на постійній основі 

визначено обов’язкове проведення з особовим складом змін прикордонних нарядів під час їх безпосередньої 

підготовки до несення служби повторних антикорупційних інструктажів. 

  2. Права, обов'язки, загальний порядок організації та несення служби прикордонних нарядів, а також 

заборони, встановлені з метою попередження корупції, визначені в Інструкції про службу прикордонних 

нарядів Державної прикордонної служби України, затвердженої наказом Міністерства внутрішніх справ 

України від 19.10.2015 № 1261, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06.11.2015 за № 1391/27836. 

  3. Здійснення постійного контролю посадовими особами органів та підрозділів охорони державного кордону 

порядку організації та несення служби прикордонних нарядів, проведення раптових та планових перевірок 

прикордонних нарядів. 

  4. Перелік випадків, у яких складу прикордонних нарядів дозволяється самостійно залишати ділянку, що 

охороняється (місце несення прикордонної служби), або переміщуватись на іншу ділянку до зміни чи 

закінчення терміну несення служби, а також змінювати маршрут руху, визначено у  пункті 10 глави 2 розділу 

ІІ наказу МВС № 1261.

  5. Відповідно до наказу Адміністрації Держприкордонслужби від 07.07.2011 № 501 «Про затвердження 

Переліку відомостей, що становлять службову інформацію у ДПСУ та Інструкції із захисту публічної 

інформації у ДПСУ» відомості розпорядчого характеру про побудову охорони державного кордону на ділянці 

відповідальності органу охорони державного кордону, загону морської охорони та підрозділів охорони 

кордону, у ході розголошення яких можливе настання негативних наслідків у сфері державної безпеки, 

віднесено до службової інформації з обмеженим доступом.

дуже високий                

4 бали

високий   

3 бали

критичний 

12 балів
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1. Охорона державного 

кордону України, 

забезпечення 

дотримання режиму 

державного кордону та 

прикордонного режиму

Можливість вимагання, 

одержання неправомірної вигоди 

складом прикордонних нарядів, 

які безпосередньо виконують 

завдання з охорони державного 

кордону України, за невжиття 

заходів контролю за 

дотриманням режиму 

державного кордону та 

прикордонного режиму

Уповноважені службові особи Держприкордонслужби, які безпосередньо виконують завдання з охорони 

державного кордону України у складі прикордонного наряду, під час реалізації обов’язків здійснення контролю за 

дотриманням режиму державного кордону та прикордонного режиму, можуть вимагати, одержувати неправомірну 

вигоду за: 

  • надання дозволу на незаконне перетинання державного кордону особами та транспортними засобами в межах 

ділянки (району) несення служби;

  • невжиття заходів запобігання, виявлення та припинення правопорушень, протидію яким законодавством 

віднесено до компетенції Держприкордонслужби, а також затримання осіб, причетних до їх вчинення;

  • приховування (усунення) ознак порушень державного кордону України та інших правопорушень, протидію яким 

законодавством віднесено до компетенції Держприкордонслужби;

  • сприяння порадами, вказівками, усуненням перешкод у здійсненні протиправної діяльності через державний 

кордон України (незаконне переправлення осіб через державний кордон, контрабанда, незаконне переміщення 

товарів через державний кордон поза митним контролем тощо);

  • самостійне залишення ділянки, що охороняється, зміна місця несення служби чи визначеного маршруту руху за 

виключенням випадків, визначених у «Інструкції про службу прикордонних нарядів Державної прикордонної служби 

України», затвердженої наказом Міністерства внутрішніх справ України від 19.10.2015 № 1261, зареєстрованого в 

Міністерстві юстиції України 06.11.2015 за № 1391/27836; 

  • розголошення інформації про час, місце та спосіб несення служби у складі прикордонних нарядів.

1. Формальний підхід до виконання (проведення) існуючих заходів запобігання корупції.

2. Індивідуальна недоброчесність осіб, залучених до несення служби у складі 

прикордонних нарядів.

3. Неусвідомлення складом прикордонних нарядів наслідків вчинення корупційних або 

пов’язаних з корупцією правопорушень.

4. Неефективність операційного контролю з боку відповідних посадових осіб 

Держприкордонслужби за процесом організації та несення служби прикордонних нарядів.

5. Недосконалість розпорядчих документів, що врегульовують порядок контролю 

використання особистих засобів комунікації складом прикордонних нарядів залучених до 

безпосередньої охорони державного кордону. 

6. Толерантність до корупції.

7. Тиск або втручання у діяльність складу прикордонних нарядів з боку осіб, які причетні 

до організації та здійснення протиправної діяльності на державному кордоні України.

  середній      

2 бали

  середній      

4 бали

2. Охорона державного 

кордону України, 

забезпечення 

дотримання режиму 

державного кордону та 

прикордонного режиму

Можливі зловживання 

посадовими особами 

Держприкордонслужби 

наданими їм повноваженнями 

під час планування та організації 

заходів контролю за режимом 

державного кордону та 

прикордонним режимом на 

ділянці відповідальності

  Під час здійснення планування та організації заходів з охорони державного кордону, забезпечення режиму 

державного кордону, прикордонного режиму посадовими особами підрозділів охорони державного кордону 

можливе задоволення своїх приватних інтересів шляхом: 

  • навмисного, невідповідного умовам обстановки, що склалася на ділянці відповідальності органу (підрозділу) 

охорони державного кордону, розміщення прикордонних нарядів з метою створення для себе чи інших осіб 

сприятливих умов для здійснення порушень законодавства з прикордонних питань;

  • прийняття упереджених необґрунтованих окремих рішень старшим зміни прикордонних нарядів щодо порядку 

виконання завдань та забезпечення їх реалізації; 

  • зловживання начальниками підрозділів охорони державного кордону (старшими змін прикордонних нарядів) 

впливом, який може виражатися у наданні неправомірних вказівок, визначенні додаткових завдань складу 

прикордонних нарядів;

 •  використання уповноваженою посадовою особою Держприкордонслужби доступу до інформації про порядок 

охорони державного кордону України на визначеній ділянці в позаслужбових цілях.

1. Індивідуальна недоброчесність керівного складу підрозділів органів охорони 

державного кордону та старших змін прикордонних нарядів. 

2. Розширені дискреційні повноваження начальників підрозділів органів охорони 

державного кордону (їх заступників) та старших змін прикордонних нарядів.

3. Недостатній рівень знань посадових осіб вимог антикорупційного законодавства.

4. Наявність приватного інтересу.

5. Позаслужбові стосунки начальників підрозділів органів охорони державного кордону 

(військовослужбовців, які залучаються до несення служби старшими змін прикордонних 

нарядів) з особами причетними до здійснення протиправної діяльності на державному 

кордоні України.

6. Недосконалі заходи контролю з боку відповідних посадових осіб до процесу 

планування та організації служби прикордонних нарядів.

  1. Наказом Адміністрації Держприкордонслужби України від 29.12.2018 № 628-АГ (у редакції наказу 

Адміністрації Держприкордонслужби від 10.11.2022 № 577/0/81-22-АГ) визначено обов’язок начальників 

органів охорони державного кордону забезпечити відпрацювання підпорядкованим особовим складом 

рапортів про факти звернення з боку окремих осіб (груп) щодо сприяння у протиправній діяльності або 

діяльності на шкоду інтересам України, а також визначено категорії інформації, за якою здійснюється обмін 

між підрозділами внутрішньої та власної безпеки Державної прикордонної служби України та органами і 

підрозділами Державної прикордонної служби України, зокрема про виявленні випадки неналежного виконання 

особовим складом Державної прикордонної служби України своїх службових обов’язків та явищ, що 

негативно впливають на стан охорони державного кордону.

  2. Проведення цільової роботи та раптових перевірок окремих питань оперативно-службової діяльності та 

служби прикордонних нарядів.

  3. Висвітлення профілактичної інформації антикорупційного спрямування  на інформаційних стендах, 

білбордах, моніторах.

  4. Проведення навчальних заходів антикорупційного спрямування.
  середній      2 

бали

середній 

2 бали

високий 

6 балів

3. Проведення цільової роботи та раптових перевірок окремих питань оперативно-службової діяльності та забезпечення виконання заходів захисту службової інформації

відповідно до 

затверджених планів та 

окремих рішень

РУ, ООДК Не потребує додаткових фінансових витрат
Відповідні перевірки проведено, у разі виявлених порушень винних осіб притягнуто до відповідальності (надано звіт про кількість 

проведених перевірок і притягнутих до відповідальності за порушення осіб)

3. Охорона державного 

кордону України, 

забезпечення 

дотримання режиму 

державного кордону та 

прикордонного режиму

Можливість використання 

військовослужбовцями 

Держприкордонслужби 

службової інформації щодо 

організації та здійснення заходів 

контролю за режимом 

державного кордону, 

прикордонним режимом з метою 

задоволення свого приватного 

інтересу або на користь третіх 

осіб

  Військовослужбовці Держприкордонслужби, використовуючи службові повноваження та доступ до відповідної 

інформації, з метою задоволення приватного інтересу свого або на користь третіх осіб можуть незаконно надавати 

службову інформацію про час, місце та спосіб несення служби прикордонних нарядів, а також особливості охорони 

державного кордону України на окремих ділянках (районах) державного кордону (розташування технічних засобів 

охорони державного кордону, інженерних загороджень тощо).

1. Індивідуальна недоброчесність окремих військовослужбовців. 

2. Недостатній рівень знань посадових осіб вимог антикорупційного законодавства.

3. Недостатня урегульованість питань захисту та доступу до службової інформації про 

порядок охорони державного кордону, забезпечення режиму державного кордону та 

прикордонного режиму.

4. Недосконалі заходи контролю щодо захисту службової інформації.

5. «Шаблонний» підхід до планування заходів з охорони державного кордону, що 

дозволяє спрогнозувати застосування сил та засобів, зокрема час та місце несення 

служби прикордонних нарядів.

1. Висвітлення профілактичної інформації антикорупційного спрямування  на інформаційних стендах, 

білбордах, моніторах тощо та офіційному вебсайті ДПСУ.

2. Проведення цільової роботи та раптових перевірок окремих питань оперативно-службової діяльності та 

забезпечення виконання заходів захисту службової інформації.

3. Відповідно до наказу Адміністрації Держприкордонслужби від 07.07.2011 № 501 «Про затвердження 

Переліку відомостей, що становлять службову інформацію у ДПСУ та Інструкції із захисту публічної 

інформації у ДПСУ» відомості розпорядчого характеру про побудову охорони державного кордону на ділянці 

відповідальності органу охорони державного кордону, загону морської охорони та підрозділів охорони 

кордону, у ході розголошення яких можливе настання негативних наслідків у сфері державної безпеки, 

віднесено до службової інформації з обмеженим доступом.

високий 

3 бали

низький 1 

бал

низький 1 

бал

4. Охорона державного 

кордону України, 

забезпечення 

дотримання режиму 

державного кордону та 

прикордонного режиму

Можливі зловживання 

посадовими особами наданими 

їм повноваженнями щодо 

встановлення заходів 

прикордонного режиму та 

контролю за їх дотриманням

  Посадові особи Держприкордонслужби, використовуючи владні повноваження, можуть вимагати, прийняти 

пропозицію, обіцянку або одержати неправомірну вигоду від зацікавлених осіб за:

  • погодження в межах прикордонної смуги та контрольованого прикордонного району місць масового відпочинку, 

утримання і випасання худоби;

  • надання незаконного дозволу на здійснення полювання у смузі місцевості між лінією державного кордону та 

лінією прикордонних інженерних споруд;

  • невжиття заходів, спрямованих на припинення порушень (спроб порушень) прикордонного режиму, а також 

затримання осіб, причетних до їх вчинення;

• невжиття заходів, щодо контролю за обліком, триманням на об’єктах базування маломірних суден, інших 

плавзасобів, їх випуску, плавання та пересування в територіальному морі та територіальних водах.

1. Індивідуальна недоброчесність посадових осіб.

2. Неусвідомлення посадовими особами наслідків вчинення корупційних або пов’язаних 

з корупцією правопорушень.

3. Особистий контакт посадових осіб з фізичними та юридичними особами під час 

погодження у межах прикордонної смуги та контрольованого прикордонного району 

місць масового відпочинку, утримання і випасання худоби.

4. Високий рівень толерантності до корупції.

1. Встановлення та виконання системи режимних заходів у прикордонній  смузі та контрольованому 

прикордонному районі нормативно врегульовано у Положенні про прикордонний режим, затвердженого 

Постановою Кабінету Міністрів України від 27.07.1998 № 1147.

2. Висвітлення профілактичної інформації антикорупційного спрямування  на інформаційних стендах, 

білбордах, моніторах.

3. Проведення навчальних заходів антикорупційного спрямування.
низький              

1 бал

низький

1 бали

середній 

3 бали

5. Здійснення в 

установленому порядку 

прикордонного контролю 

і пропуску через 

державний кордон 

України та до тимчасово 

окупованої території і з 

неї осіб, транспортних 

засобів, вантажів, а 

також виявлення і 

припинення випадків 

незаконного їх 

переміщення

Можливі зловживання 

уповноважених посадових осіб 

під час проведення перевірки 

виконання іноземцями, особами 

без громадянства умов 

перетинання державного 

кордону у разі в'їзду в Україну, 

виїзду з України та транзитного 

проїзду територією України

 Посадові особи Держприкордонслужби під час здійснення прикордонного контролю, зловживаючи наданими 

повноваженнями, можуть вимагати, прийняти пропозицію, обіцянку або одержати неправомірну вигоду від 

іноземців, осіб без громадянства, які перетинають державний кордон за: 

   • уникнення проходження процедури контролю другої лінії (далі – КДЛ) у випадках, передбачених законом 

(здійснення неповного переліку заходів, визначених у порядку проведення КДЛ, а також формальне його 

виконання);

  • надання дозволу на в’їзд в Україну без дотримання умов, передбачених статтею 8 Закону України «Про 

прикордонний контроль»;

   • порушення порядку прийняття рішення про відмову в пропуску на територію України (неприйняття рішення про 

відмову, у разі наявності обґрунтованих на те підстав, умисне створення штучних перешкод, що може полягати у 

незаконному вимаганні посадових осіб відомства надати іноземцями, особами без громадянства додаткові 

пояснення або документи, не передбачені законом), неприйняття рішення про відмову в пропуску в Україну у 

випадках, передбачених Законом; 

  • невнесення до підсистеми «Гарт-1/КДЛ» інформації (персональних даних, у тому числі біометричних) щодо 

іноземців та ОБГ, яким за результатами проведення процедури КДЛ відмовлено у перетинанні державного 

кордону на в’їзд в Україну;

• непритягнення до відповідальності за порушення встановлених строків перебування на території України; 

• незаконне проставлення відміток у паспортних документах;

• неприйняття у встановлених законом випадках рішення про заборону в’їзду на територію України.

1. Недосконалість внутрішніх та/або регулярних каналів повідомлення про можливі 

факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону 

України «Про запобігання корупції».

2. Неефективність системи операційного контролю у підрозділах охорони державного 

кордону органів охорони державного кордону за процесом здійснення аудіо- або 

відеофіксації КДЛ.

3. Індивідуальна недоброчесність осіб, залучених до несення служби у складі 

прикордонних нарядів у пунктах пропуску (пунктах контролю) через державний кордон.

4. Толерантність до корупції. 

5. Неусвідомлення складом прикордонних нарядів у пунктах пропуску (пунктах 

контролю) наслідків вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень.

1. Статтею 23 Закону України «Про Державну прикордонну службу України», з метою попередження корупції 

встановлено низку обмежень та заборон під час здійснення військовослужбовцями та працівниками 

Держприкордонслужби прикордонного контролю, зокрема заборону щодо надання переваг в перетинанні 

державного кордону особам, транспортним засобам та вантажам.

2. Механізм проведення процедури КДЛ іноземців та осіб без громадянства в пунктах пропуску (пунктах 

контролю) через державний кордон, а також встановлені з метою попередження корупції заборони визначено 

у Порядку проведення підрозділами органів охорони державного кордону Державної прикордонної служби 

України процедури здійснення контролю другої лінії іноземців та осіб без громадянства під час в’їзду в 

Україну, затвердженого наказом МВС України від 14.05.2018 № 392 та зареєстрованого у Мін’юсті 

25.07.2018 за № 869/32321.

3. Загальні засади організації і здійснення перевірки документів осіб, які перетинають державний кордон, 

визначено у Інструкції з організації і здійснення перевірки документів громадян України, іноземців та осіб без 

громадянства, які перетинають державний кордон, затвердженої наказом Адміністрації 

Держприкордонслужби від 05.06.2012 № 407, зареєстрованим у Мін’юсті 27.06.2012 за № 1083/21395.

4. Наказом Адміністрації Держприкордонслужби України від 16.06.2022 № 300-АГ на постійній основі 

визначено обов’язкове проведення з особовим складом змін прикордонних нарядів під час безпосередньої їх 

підготовки до несення служби повторних антикорупційних інструктажів.

5. Висвітлення профілактичної інформації антикорупційного спрямування на інформаційних стендах, білбордах, 

моніторах.

високий 

3 бали

низький

1 бали

середній 

3 бали

2. Проведення цільової роботи та раптових перевірок окремих питань оперативно-службової діяльності та забезпечення виконання заходів захисту службової інформації

відповідно до  

затверджених планів та 

окремих рішень

РУ, ООДК, ГВВВБ Не потребує додаткових фінансових витрат Відповідні перевірки проведено, у разі виявлених порушень винних осіб притягнуто до відповідальності (надано звіт про кількість 

проведених перевірок і притягнутих до відповідальності за порушення осіб)

6. Здійснення в 

установленому порядку 

прикордонного контролю 

і пропуску через 

державний кордон 

України та до тимчасово 

окупованої території і з 

неї осіб, транспортних 

засобів, вантажів, а 

також виявлення і 

припинення випадків 

незаконного їх 

переміщення

Можливі зловживання 

уповноважених посадових осіб 

під час роботи у ПТК АПК 

"Гарт-1/П" та базі даних 

«Відомості про осіб, які 

перетнули державний кордон 

України, в’їхали на тимчасово 

окуповану територію України 

або виїхали з такої території»

  Військовослужбовці Держприкордонслужби, використовуючи службові повноваження з доступу до роботи у ПТК 

АПК "Гарт-1/П" та базі даних «Відомості про осіб, які перетнули державний кордон України, в’їхали на тимчасово 

окуповану територію України або виїхали з такої території» (далі – база даних) з метою задоволення приватного 

інтересу можуть:

   • розголошувати інформацію з бази даних третім особам;

   • не вносити або вносити недостовірні відомості до бази даних;  

   • використовувати наявні у базі даних відомості у своїх особистих цілях, або на користь третіх осіб;

   • неправомірно надавати доступ до бази даних третім особам.

1. Індивідуальна недоброчесність посадових осіб або наявність приватного інтересу у 

посадових осіб ДПСУ через прийняття незаконного рішення щодо невнесення або 

внесення недостовірних відомостей до відомчої бази даних про осіб і транспортні 

засоби, що перетинають державний кордон. 

2. Недостатня обізнаність посадових осіб щодо вимог антикорупційного законодавства.

1. З метою попередження корупції статтею 23 Закону України «Про Державну прикордонну службу України» 

встановлено низку обмежень та заборон під час здійснення військовослужбовцями та працівниками 

Держприкордонслужби прикордонного контролю, зокрема заборону надавати будь-кому інформацію про осіб, 

транспортні засоби, вантажі, що переміщуються через державний кордон, якщо інше не передбачено 

законом.

2. Відповідно до Положення про базу даних «Відомості про осіб, які перетнули державний кордон України, 

в’їхали на тимчасово окуповану територію України або виїхали з такої території», затвердженого наказом 

МВС від 27.09.2022 № 614 та зареєстрованого у Мін’юсті від 26.10.2022 за № 1319/38655, користувачі 

відповідно до їх повноважень відповідають за своєчасність внесення інформації до бази даних та її 

достовірність, а також вживають заходів для забезпечення зберігання, запобігання несанкціонованому 

доступу та поширенню відповідної інформації з неї.

3. Наказом Адміністрації Держприкордонслужби України від 29.12.2018 № 628-АГ (у редакції наказу 

Адміністрації Держприкордонслужби від 10.11.2022 № 577/0/81-22-АГ) визначено перелік інформації, за якою 

здійснюється обмін між підрозділами внутрішньої та власної безпеки Державної прикордонної служби України 

та органами і підрозділами Державної прикордонної служби України, зокрема при виявленні ризиків витоку 

інформації з баз даних Державної прикордонної служби України. 

4. Висвітлення профілактичної інформації антикорупційного спрямування на інформаційних стендах, білбордах, 

моніторах.

5. Проведення навчальних заходів антикорупційного спрямування.

високий

3 бал

низький

1 бали

середній 

2 бали

7. Здійснення в 

установленому порядку 

прикордонного контролю 

і пропуску через 

державний кордон 

України та до тимчасово 

окупованої території і з 

неї осіб, транспортних 

засобів, вантажів, а 

також виявлення і 

припинення випадків 

незаконного їх 

переміщення

Можливість одержання, 

вимагання неправомірної вигоди 

посадовою особою 

Держприкордонслужби за 

надання дозволу на незаконне 

вивезення дитини

  Посадові особи Держприкордонслужби, використовуючи владні повноваження, можуть вимагати, прийняти 

пропозицію, обіцянку або одержати неправомірну вигоду за прийняття неправомірного рішення про пропуск на виїзд 

з України неповнолітніх громадян України:

  • у разі відсутності документів, визначених у пунктах 4 – 6 Правил перетинання державного кордону 

громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27.01.1995 № 57 (у редакції 

постанови Кабінету Міністрів України від 25.08.2010 р. № 724) (далі – Правила перетинання);

   • за підробленими та/або недійсними документами, визначеними у пункті 4 – 6 Правил перетинання;  

   • невжиття повного комплексу заходів прикордонного контролю під час перетинання державного кордону 

стосовно них та осіб, з якими вони прямують через державний кордон (невнесення або внесення недостовірних 

відомостей до відомчих баз даних, поверхнева перевірка мети та термінів перебування за кордоном тощо).

1. Індивідуальна недоброчесність посадових осіб або наявність приватного інтересу у 

посадових осіб ДПСУ через прийняття незаконного рішення щодо невнесення або 

внесення недостовірних відомостей до відомчої бази даних про осіб і транспортні 

засоби, що перетинають державний кордон. 

2. Неусвідомлення складом прикордонних нарядів, які залучаються до несення служби у 

пунктах пропуску (пунктах контролю), наслідків вчинення корупційних або пов’язаних з 

корупцією правопорушень.

3. Недостатня обізнаність осіб про порядок перетинання державного кордону 

неповнолітніми громадянами України та необхідні для цього підтверджуючі документи.

1. Статтею 23 Закону України «Про Державну прикордонну службу України» з метою попередження корупції 

встановлено низку обмежень та заборон під час здійснення військовослужбовцями та працівниками 

Держприкордонслужби прикордонного контролю.

2. Порядок перетинання державного кордону неповнолітніми громадянами України встановлено у пунктах 3 – 

6 Правил перетинання.

3. Загальні засади організації і здійснення перевірки документів осіб, які перетинають державний кордон, 

визначено в Інструкції з організації і здійснення перевірки документів громадян України, іноземців та осіб без 

громадянства, які перетинають державний кордон, затвердженої наказом Адміністрації 

Держприкордонслужби від 05.06.2012 № 407, зареєстрованого у Мін’юсті 27.06.2012 за № 1083/21395.

4. Висвітлення профілактичної інформації антикорупційного спрямування на інформаційних стендах, білбордах, 

моніторах.

5. Проведення навчальних заходів антикорупційного спрямування.

середній

2 бали

низький

1 бали

низький

2 бали

8. Здійснення в 

установленому порядку 

прикордонного контролю 

і пропуску через 

державний кордон 

України та до тимчасово 

окупованої території і з 

неї осіб, транспортних 

засобів, вантажів, а 

також виявлення і 

припинення випадків 

незаконного їх 

переміщення

Можливі зловживання 

уповноважених посадових осіб 

під час здійснення 

прикордонного контролю в 

умовах дії карантинних та 

обмежувальних 

протиепідемічних заходів, 

спрямованих на запобігання 

поширенню на території України 

гострої респіраторної хвороби 

COVID-19, спричиненої 

коронавірусом «SARS-CoV-2»

Посадові особи Держприкордонслужби, зловживаючи наданими повноваженнями, можуть вимагати, прийняти 

пропозицію, обіцянку або одержати неправомірну вигоду від осіб, які перетинають державний кордон на в’їзд в 

Україну за:

  • надання дозволу на перетинання державного кордону України іноземцям або особами без громадянства, у яких 

відсутні документи, визначені у пунктах 5 та 6 Постанови Кабінету Міністрів України від 09.12.2020 № 1236 (зі 

змінами) «Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою 

запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом 

SARS-CoV-2» (далі – Постанова № 1236);

  • пропуск іноземців або осіб без громадянства на в’їзд в Україну за підробленими або недійсними документами, 

визначеними Постановою № 1236; 

  • сприяння уникненню громадянами України, іноземцями або особами без громадянства обов’язку 

зареєструватися в електронному сервісі «Вдома» Єдиного державного вебпорталу електронних послуг (далі – 

система) або встановити та активувати мобільний додаток електронного сервісу «Вдома» Єдиного державного 

вебпорталу електронних послуг.

1. Індивідуальна недоброчесність посадових осіб або наявність приватного інтересу у 

посадових осіб ДПСУ через прийняття незаконного рішення щодо невнесення або 

внесення недостовірних відомостей до відомчої бази даних про осіб і транспортні 

засоби, що перетинають державний кордон. 

2. Недостатня обізнаність посадових осіб щодо вимог антикорупційного законодавства.

1. Статтею 23 Закону України «Про Державну прикордонну службу України» з метою попередження корупції 

встановлено низку обмежень та заборон під час здійснення військовослужбовцями та працівниками 

Держприкордонслужби прикордонного контролю.

2. Загальні засади організації і здійснення перевірки документів осіб, які перетинають державний кордон, 

визначено в Інструкції з організації і здійснення перевірки документів громадян України, іноземців та осіб без 

громадянства, які перетинають державний кордон, затвердженої наказом Адміністрації 

Держприкордонслужби від 05.06.2012 № 407, зареєстрованого у Мін’юсті 27.06.2012 за № 1083/21395.

3. Загальні засади застосування карантинних та обмежувальних протиепідемічних заходів та порядок 

контролю за їх дотриманням особами, які перетинають державний кордон у пунктах пропуску (пунктах 

контролю), встановлено Постановою № 1236.

середній

2 бали

низький

1 бали

середній 

3 бали

низький

1 бали

низький 

2 бали

9. Здійснення в 

установленому порядку 

прикордонного контролю 

і пропуску через 

державний кордон 

України та до тимчасово 

окупованої території і з 

неї осіб, транспортних 

засобів, вантажів, а 

також виявлення і 

припинення випадків 

незаконного їх 

переміщення

Можливі зловживання 

уповноважених посадових осіб 

під час здійснення 

прикордонного контролю в 

умовах дії правового режиму 

воєнного стану

Посадові особи Держприкордонслужби, зловживаючи наданими повноваженнями, можуть вимагати, прийняти 

пропозицію, обіцянку або одержати неправомірну вигоду від військовозобов’язаних чоловіків віком від 18 до 60 

років, які перетинають державний кордон Україну за:

• сприяння у незаконному перетинанні ними державного кордону України шляхом уникнення процедури 

проходження прикордонного контролю (умисне непроведення перевірки документів, невнесення або внесення 

недостовірної інформації до відомчих баз даних, непроведення додаткових заходів, спрямованих на з’ясування 

законних підстав для перетину кордону тощо);

• надання їм незаконного дозволу на перетинання державного кордону України за відсутності документів, 

визначених Правилами перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою 

Кабінету Міністрів України від 27.01.1995 № 57 (далі – Правила перетинання), а також з використанням таких 

документів, що містять ознаки підробки, є недійсним або належать іншим особам;

• усунення штучних перешкод, встановлених уповноваженими службовими особами, у вигляді додаткових, не 

визначених законом вимог та підстав для перетину державного кордону (встановлення таких підстав на власний 

розсуд).

1. Індивідуальна недоброчесність посадових осіб або наявність приватного інтересу у 

посадових осіб ДПСУ через прийняття незаконного рішення щодо невнесення або 

внесення недостовірних відомостей до відомчої бази даних про осіб і транспортні 

засоби, що перетинають державний кордон. 

2. Недостатня обізнаність посадових осіб щодо вимог антикорупційного законодавства.

3. Наявність усталених корупційних практик.

4. Можливе зловживання впливом посадових осіб міністерств, інших центральних органів 

виконавчої влади, обласних та Київської міської військових адміністрацій, підприємств, 

установ та організацій, що полягає в направлені листів до Адміністрації 

Держприкордонслужби про сприяння військовозобов’язаним особам у виїзді за межі 

України в умовах правового режиму воєнного стану на підставах, які не передбачені 

Правилами перетинання.

1. Статтею 23 Закону України «Про Державну прикордонну службу України» з метою попередження корупції 

встановлено низку обмежень та заборон під час здійснення військовослужбовцями та працівниками 

Держприкордонслужби прикордонного контролю.

2. Загальні засади організації і здійснення перевірки документів осіб, які перетинають державний кордон, 

визначено в Інструкції з організації і здійснення перевірки документів громадян України, іноземців та осіб без 

громадянства, які перетинають державний кордон, затвердженої наказом Адміністрації 

Держприкордонслужби від 05.06.2012 № 407, зареєстрованим у Мін’юсті 27.06.2012 за № 1083/21395.

високий

3 бал

низький

1 бали

середній 

3 бали

10. Здійснення в 

установленому порядку 

прикордонного контролю 

і пропуску через 

державний кордон 

України та до тимчасово 

окупованої території і з 

неї осіб, транспортних 

засобів, вантажів, а 

також виявлення і 

припинення випадків 

незаконного їх 

переміщення

Можливі зловживання 

військовослужбовців 

Держприкордонслужби, під час 

здійснення пропуску через 

державний кордон осіб, щодо 

яких є доручення уповноважених 

державних органів

Посадові особи Держприкордонслужби, зловживаючи наданими повноваженнями, можуть вимагати, прийняти 

пропозицію, обіцянку або одержати неправомірну вигоду від осіб, щодо яких діють надані в установленому порядку 

доручення уповноважених державних органів, за:

• незаконний пропуск через державний кордон України осіб, яким заборонено в’їзд/виїзд на територію України, 

зокрема шляхом невнесення, внесення недостовірних відомостей до баз даних, пропуску за чужими або недійними 

документами тощо;

• невжиття заходів, передбачених відповідними дорученнями правоохоронних органів (умисне нездійснення огляду, 

додаткового вивчення законності підстав для перетину державного кордону, інформування ініціатора доручення);

• розголошення відомостей, які стали відомі під час виконання службових обов’язків щодо наявності/відсутності 

відносно особи доручень уповноважених державних органів, судових рішень (постанов державного виконавця) про 

тимчасове обмеження у праві виїзду за межі України, інформації про перетин особою державного кордону України 

або іншої інформації, що обробляється та зберігається у відповідних базах даних Держприкордонслужби.

1. Індивідуальна недоброчесність осіб, залучених до несення служби у складі 

прикордонних нарядів.

2. Особистий контакт складу прикордонних нарядів з фізичними та юридичними 

особами під час несення служби.

3. Неефективність операційного контролю з боку відповідних посадових осіб 

Держприкордонслужби за процесом організації та несення служби прикордонних нарядів.

4. Толерантність до корупції.

5. Неусвідомлення складом прикордонних нарядів та посадовими особами Головного 

центру обробки спеціальної інформації наслідків вчинення корупційних або пов’язаних з 

корупцією правопорушень.

1. Статтею 23 Закону України «Про Державну прикордонну службу України» з метою попередження корупції 

встановлено заборону надавати будь-кому інформацію про осіб, транспортні засоби, вантажі, що 

переміщуються через державний кордон, якщо інше не передбачено законом.

2. Висвітлення профілактичної інформації антикорупційного спрямування на інформаційних стендах, білбордах, 

моніторах.

3. Проведення навчальних заходів антикорупційного спрямування.

високий

3 бал

11. Здійснення в 

установленому порядку 

прикордонного контролю 

і пропуску через 

державний кордон 

України та до тимчасово 

окупованої території і з 

неї осіб, транспортних 

засобів, вантажів, а 

також виявлення і 

припинення випадків 

незаконного їх 

переміщення

Можливість одержання, 

вимагання складом 

прикордонних нарядів у пунктах 

пропуску (пунктах контролю) 

неправомірної вигоди під час 

перевірки наявності діючого на 

території України договору 

обов'язкового страхування 

цивільно-правової 

відповідальності власників 

наземних транспортних засобів, 

які перетинають державний 

кордон України

Посадові особи Держприкордонслужби, зловживаючи наданими повноваженнями, під час здійснення 

прикордонного контролю, можуть вимагати, прийняти пропозицію, обіцянку або одержати неправомірну вигоду від 

осіб, які перетинають державний кордон на транспортних засобах за:

  • надання дозволу на перетин державного кордону без наявного договору міжнародного страхування, 

посвідченого відповідним уніфікованим страховим сертифікатом «Зелена картка» страхового полісу (далі – 

«Зелена картка»);

  • надання дозволу на перетин державного кордону за підробленою, недійсною «Зеленою карткою»;

  • уникнення заходів з перевірки наявності та дійсності «Зеленої картки»;

  • сприяння в укладенні відповідного договору обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності у 

пункті пропуску через державний кордон України під час в’їзду іноземців на територію України.

1. Недостатня обізнаність власників наземних транспортних засобів, які перетинають 

державний кордон України, про необхідність обов’язкового оформлення «Зеленої 

картки».

2. Індивідуальна недоброчесність окремих військовослужбовців.

3. Наявність приватного інтересу.

4. Формальний підхід до виконання (проведення) існуючих заходів запобігання корупції.

1. Статтею 23 Закону України «Про Державну прикордонну службу України» з метою попередження корупції 

встановлено низку обмежень та заборон під час здійснення військовослужбовцями та працівниками 

Держприкордонслужби прикордонного контролю, зокрема заборону щодо надання переваг в перетинанні 

державного кордону особам, транспортним засобам та вантажам.

2. Наказом Адміністрації Держприкордонслужби України від 16.06.2022 № 300-АГ на постійній основі 

визначено обов’язкове проведення з особовим складом змін прикордонних нарядів під час безпосередньої їх 

підготовки до несення служби повторних антикорупційних інструктажів.

3. Висвітлення профілактичної інформації антикорупційного спрямування на інформаційних стендах, білбордах, 

моніторах.

4. Проведення навчальних заходів антикорупційного спрямування.

5. Здійснення постійного контролю посадовими особами органів та підрозділів охорони державного кордону 

порядку організації та несення служби прикордонних нарядів, проведення раптових та планових перевірок 

прикордонних нарядів у пунктах пропуску (пунктах контролю).

середній

2 бали

2. Проведення цільової роботи та раптових перевірок окремих питань оперативно-службової діяльності та здійснення прикордонного контролю

відповідно до 

затверджених планів та 

окремих рішень

Визначений для проведення перевірок особовий склад структурних 

підрозділів АДПСУ, РУ, ООДК, ГВВВБ 
Не потребує додаткових фінансових витрат Відповідні перевірки проведено, у разі виявлених порушень винних осіб притягнуто до відповідальності (надано звіт про кількість 

проведених перевірок і притягнутих до відповідальності за порушення осіб)



2. Проведення аналізу поширеності корупційних проявів, характеру вчинюваних корупційних правопорушень, а також проблемних питань, які виникають під час застосування положень антикорупційного законодавства особовим 

складом підрозділів охорони державного кордону органів охорони державного кордону, що відповідно до специфіки форм оперативно-службової діяльності призначені для виконання завдань із здійснення прикордонного контролю 

(за останні два роки)

30.08.2023 РУ, ООДК Не потребує додаткових фінансових витрат

Підготовлено звіт за результатами проведеного аналізу. Визначено рівень поширеності корупційних проявів, характер вчинюваних 

корупційних правопорушень, а також проблемні питання, які виникали під час застосування положень антикорупційного 

законодавства на кожному підрозділі охорони державного кордону органу охорони державного кордону

ІІ етап

1. Проведення додаткових навчань (тренінгів) щодо дотримання вимог антикорупційного законодавства зі складом прикордонних нарядів, які залучаються до несення служби у ППр через державний кордон України раз на квартал РУ, ООДК Не потребує додаткових фінансових витрат
Тренінги проведено не менше ніж у 30% підрозділів охорони державного кордону ООДК. Участь у тренінгах взяли не менше 80% 

військовослужбовців, які залучаються до несення служби прикордонних нарядів з охорони державного кордону

2. Проведення перевірки порядку виконання обов’язку внесення інформації про наявність «Зеленої картки» до відомчих баз даних

відповідно до  

затверджених планів та 

окремих рішень

РУ, ООДК Не потребує додаткових фінансових витрат
Відповідні перевірки проведено, у разі виявлених порушень винних осіб притягнуто до відповідальності (надано звіт про кількість 

проведених перевірок і притягнутих до відповідальності за порушення осіб)

1. Проведення додаткових навчань (тренінгів) щодо дотримання вимог антикорупційного законодавства зі складом прикордонних нарядів, які залучаються до несення служби у пунктах пропуску (пунктах контролю) через 

державний кордон України
раз на квартал РУ, ООДК Не потребує додаткових фінансових витрат

Тренінги проведено не менше ніж у 30% підрозділів охорони державного кордону ООДК. Участь у тренінгах взяли не менше 80% 

військовослужбовців, які залучаються до несення служби прикордонних нарядів з охорони державного кордону

2. Проведення повторних антикорупційних інструктажів складу змін прикордонних нарядів, які залучаються до несення служби у пунктах пропуску (пунктах контролю) під час безпосередньої їх підготовки до несення служби, з 

постійним врахуванням змін оперативної обстановки (відповідно до наказу Адміністрації Держприкордонслужби України від 16.06.2022 № 300-АГ)
постійно Старші змін прикордонних нарядів ПОДК ООДК, РУ, ООДК Не потребує додаткових фінансових витрат

Інструктажі проведено зі 100% військовослужбовців, які входять до складу змін прикордонних нарядів. Інформація в інструктажах 

актуальна та відповідає умовам обстановки

3. Проведення цільової роботи та раптових перевірок окремих питань оперативно-службової діяльності та здійснення прикордонного контролю

відповідно до 

затверджених планів та 

окремих рішень

Визначений для проведення перевірок особовий склад структурних 

підрозділів АДПСУ, РУ, ООДК, ГВВВБ
Не потребує додаткових фінансових витрат

Відповідні перевірки проведено, у разі виявлених порушень винних осіб притягнуто до відповідальності (надано звіт про кількість 

проведених перевірок і притягнутих до відповідальності за порушення осіб)

1. Проведення додаткових навчань (тренінгів) щодо дотримання вимог антикорупційного законодавства з складом прикордонних нарядів, які залучаються до несення служби у пунктах пропуску (пунктах контролю) через 

державний кордон України
раз на квартал РУ, ООДК Не потребує додаткових фінансових витрат

Тренінги проведено не менше ніж у 30% підрозділів охорони державного кордону ООДК. Участь у тренінгах взяли не менше 80% 

військовослужбовців, які залучаються до несення служби прикордонних нарядів з охорони державного кордону

2. Проведення повторних антикорупційних інструктажів зі складом змін прикордонних нарядів, які залучаються до несення служби у пунктах пропуску (пунктах контролю) під час безпосередньої їх підготовки до несення служби, 

з постійним врахуванням змін оперативної обстановки (відповідно до наказу Адміністрації Держприкордонслужби України від 16.06.2022 № 300-АГ)
постійно Старші змін прикордонних нарядів ПОДК ООДК, РУ, ООДК Не потребує додаткових фінансових витрат

Інструктажі проведено зі 100% військовослужбовців, які входять до складу змін прикордонних нарядів. Інформація в інструктажах 

актуальна та відповідає умовам обстановки

3. Проведення цільової роботи та раптових перевірок окремих питань оперативно-службової діяльності та здійснення прикордонного контролю

відповідно до  

затверджених планів та 

окремих рішень

Визначений для проведення перевірок особовий склад структурних 

підрозділів АДПСУ, РУ, ООДК, ГВВВБ 
Не потребує додаткових фінансових витрат

Відповідні перевірки проведено, у разі виявлених порушень винних осіб притягнуто до відповідальності (надано звіт про кількість 

проведених перевірок і притягнутих до відповідальності за порушення осіб)

2. Забезпечення реалізації впровадженого механізму систематичного контролю діяльності оперативних працівників, шляхом здійснення перевірки стану оперативно-розшукової діяльності, виконання доручень дізнавача, слідчого 

(прокурора) вищестоящим оперативно-розшуковим підрозділом відповідно до наказу Адміністрації Держприкордонслужби № 219т від 09.12.2022

відповідно до 

затверджених планів та 

окремих рішень

ДОРД, УОРД РУ, ОРВ РУМО, ГОРВ ООДК Не потребує додаткових фінансових витрат
Відповідні перевірки проведено, у разі виявлення порушень встановлено причини та умови, що їм сприяли, винних осіб притягнуто 

до відповідальності (надано звіт про кількість проведених перевірок і притягнутих до відповідальності за порушення осіб)

1. Додаткове роз’яснення вимог антикорупційного законодавства у частині здійснення оперативно-розшукової діяльності та виконання доручень дізнавача, слідчого (прокурора) до 30.09. 2023 РУ, ООДК Не потребує додаткових фінансових витрат Відповідні вимоги додатково роз’яснено не менше ніж 75% особового складу оперативних підрозділів 

2. Забезпечення реалізації впровадженого механізму систематичного контролю діяльності оперативних працівників, шляхом здійснення перевірки стану оперативно-розшукової діяльності, виконання доручень дізнавача, слідчого 

(прокурора) вищестоящим оперативно-розшуковим підрозділом відповідно до наказу Адміністрації Держприкордонслужби № 219т від 09.12.2022

відповідно до 

затверджених планів та 

окремих рішень

ДОРД, УОРД РУ, ОРВ РУМО, ГОРВ ООДК Не потребує додаткових фінансових витрат
Відповідні перевірки проведено, у разі виявлення порушень встановлено причини та умови, що їм сприяли, винних осіб притягнуто 

до відповідальності (надано звіт про кількість проведених перевірок і притягнутих до відповідальності за порушення осіб)

3. Внести зміни до наказу Адміністрації Держприкордонслужби від 14.12.2010 № 977 «Про затвердження Порядку дій військовослужбовців та працівників оперативних підрозділів Державної прикордонної служби України щодо 

уникнення втягування в протиправну діяльність» з метою приведення його у відповідність до змін у нормативно-правових актах
до 30.12.2023 ДОРД, УОРД РУ, ОРВ РУМО, ГОРВ ООДК Не потребує додаткових фінансових витрат Наказ переглянутий. Внесені відповідні зміни з метою приведення його положень до вимог нормативно-правових актів

1. Проведення аудиторських перевірок
відповідно до  окремих 

планів 
УВА Не потребує додаткових фінансових витрат Відповідні аудити проведені. Відпрацьовано звіт

2. Доведення типових ситуацій порушення антикорупційного законодавства, що можуть передувати або бути наслідками вчинених корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень під час планування і фактичного 

використання бюджетних коштів
раз у квартал РУ, ООДК Не потребує додаткових фінансових витрат Типові ситуації доведені не менше ніж до 85% відповідної категорії особового складу Держприкордонслужби

1. Проведення аудиторських перевірок
відповідно до  окремих 

планів 
УВА Не потребує додаткових фінансових витрат Відповідні аудити проведені. Відпрацьовано звіт

2. Посилення контролю та здійснення перевірки рапортів (клопотань) керівників підрозділів щодо відповідних виплат особовому складу, який бере безпосередню участь у бойових діях або забезпечує здійснення заходів з 

національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії, перебуваючи безпосередньо в районах у період здійснення зазначених заходів
постійно ДОДК, РУ, ООДК Не потребує додаткових фінансових витрат Контроль посилено шляхом здійснення додаткових контрольних заходів, визначених відповідними розпорядчими документами

3. Проведення додаткових навчань (тренінгів) щодо дотримання вимог антикорупційного законодавства з керівним органів Держприкордонслужби раз на пів року РУ, ООДК Не потребує додаткових фінансових витрат
Навчання (тренінги) проведено, навчанням охоплено не менше 80% відповідної категорії особового складу 

Держприкордонслужби.

1. Здійснення додаткового контролю за порядком добору та прийняття громадян України на військову службу за контрактом у Держприкордонслужбі, шляхом проведення перевірок звітів щодо кандидатів, яким не 

рекомендовано проходити службу за висновками професійно-психологічного відбору та підрозділів внутрішньої та власної безпеки з метою встановлення можливих порушень
раз на пів року УКМ Не потребує додаткових фінансових витрат

Перевірки проведено, у разі виявлених порушень винних осіб притягнуто до відповідальності (відпрацьовано звіт про результати 

проведених перевірок, із зазначенням кількості виявлених порушень та осіб, причетних до їх вчинення) 

1. Удосконалення роботи з додаткового попередження особового складу, залученого до здійснення заходів з питань кадрового забезпечення, про персональну відповідальність за порушення законодавства із зазначенням 

конкретних норм, якими встановлена така відповідальність, та передбачених санкцій, шляхом розробки відповідної пам’ятки
до 30.06.2024 УЗВК, УКМ Не потребує додаткових фінансових витрат Розроблено відповідну пам’ятку. Забезпечено додаткове попередження про дотримання вимог антикорупційного законодавства

2. Проведення додаткових навчань (тренінгів) щодо дотримання вимог антикорупційного законодавства з керівним складом підрозділів охорони державного кордону раз на пів року РУ, ООДК Не потребує додаткових фінансових витрат Навчання (тренінги) проведено, навчанням охоплено не менше 90% відповідної категорії особового складу Держприкордонслужби

1. Формування та затвердження Зведеного плану діяльності з внутрішнього аудиту на підставі результатів оцінки ризиків, його оприлюднення на відомчому офіційному вебсайті, направлення копії затвердженого плану Мінфіну до 30.12.2023 УВА Не потребує додаткових фінансових витрат Зведений план затверджено

2. Проведення додаткових навчань (тренінгів) щодо дотримання вимог антикорупційного законодавства з спеціалістами підрозділу внутрішнього аудиту раз на пів року УВА, УЗВК, РУ Не потребує додаткових фінансових витрат Навчання (тренінги) проведено, навчанням охоплено не менше 70% відповідної категорії особового складу Держприкордонслужби

1. Запровадження з боку керівництва УВА механізму подвійного контролю за діями працівників аудиту, які здійснюють перевірки у підрозділах до 30.12.2024 УВА Не потребує додаткових фінансових витрат Механізм подвійного контролю розроблений

2. З метою встановлення об’єктивності та неупередженості раніше проведених аудитів у підрозділах включати до плану проведення перевірок пункти про обов’язкову вибіркову перевірку питань, які розглядались під час минулих 

перевірок

Під час здійснення 

планування
УВА Не потребує додаткових фінансових витрат Відповідні пункти включено до плану проведення перевірок

1. Проведення додаткових навчань (тренінгів) щодо дотримання вимог антикорупційного законодавства з спеціалістами підрозділу внутрішнього аудиту раз на пів року УВА, УЗВК, РУ, ООДК Не потребує додаткових фінансових витрат Навчання (тренінги) проведено, навчанням охоплено не менше 95% відповідної категорії особового складу Держприкордонслужби

2. Проведення вибіркових перевірок наявності у посадової особи, яка проводить аудит особистого (майнового або немайнового) інтересу по відношенню до працівника та/або об’єкту, що підлягає аудиту (перевірці) раз на квартал УВА, РУ Не потребує додаткових фінансових витрат Відповідні перевірки проведено. Вжито заходи з метою недопущення конфлікту інтересу.

1. Запровадити процедуру подвійного контролю за діями замовника, яка виключатиме умисне відхилення тендерних пропозицій з мотивів наявності приватного інтересу, а також передбачатиме механізм повідомлення учасником 

про порушення його прав.
до 30.12.2024 Відділ експертизи, аналізу та моніторингу у сфері закупівель Не потребує додаткових фінансових витрат Процедура подвійного контролю запроваджена

2. Провести вибірковий моніторинг та аналіз закупівель, здійснених органами Держприкордонслужби, які оприлюднені в електронній системі ProZorro, відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі»

до 30.12.2023

до 30.12.2024

до 30.12.2025
Відділ експертизи, аналізу та моніторингу у сфері закупівель Не потребує додаткових фінансових витрат Моніторинг проведено, виявлені недоліки доведено до РУ, ООДК 

3. Додатково проводити цільові інструктажі посадових осіб Держприкордонслужби, відповідальних за закупівлі, про відповідальність, яка настає за порушення законодавства щодо здійснення закупівель та антикорупційного 

законодавства
раз на квартал УЗВК, РУ, ООДК Не потребує додаткових фінансових витрат Відповідні посадові особи попереджені (відпрацьовано звіт про кількість, вид та спосіб попереджень)

1. Проведено моніторинг цін з використанням аналітичних модулів для моніторингу цін (bi.prozorro.org, clarity-project.info, acm-ua.org) при здійсненні закупівель відповідальним структурним підрозділом замовника, який ініціює 

закупівлю, з обов’язковим наданням результатів моніторингу у складі обґрунтування необхідності внесення закупівлі до Річного плану
постійно згідно з графіком

Відділ експертизи, аналізу та моніторингу у сфері закупівель, органи 

ДПСУ
Не потребує додаткових фінансових витрат Моніторинг проведено, визначено ціну предмету закупівлі 

2. Використання Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275
постійно під час 

проведення закупівель

Відділ експертизи, аналізу та моніторингу у сфері закупівель, органи 

ДПСУ
Не потребує додаткових фінансових витрат Відповідна Методика використовувалася у 100% проведених моніторингів цін

3. Розробка (удосконалення) внутрішньої політики закупівель, яка передбачає детальну регламентацію прав та обов’язків відповідальних осіб замовника щодо планування закупівель, систему внутрішнього контролю та розподілу 

функцій, яка виключає концентрацію повноважень у межах одного підрозділу (особи)
щорічно Відділ експертизи, аналізу та моніторингу у сфері закупівель, органи 

ДПСУ
Не потребує додаткових фінансових витрат

Розроблено відповідні організаційно-розпорядчі документи, що виключають концентрацію повноважень у межах одного підрозділу 

(особи). Проведено перевірку їх виконання

4. Проведення замовником попередніх ринкових консультацій при плануванні закупівель та організації їх проведення для аналізу ринку, у тому числі отримання рекомендацій та інформації від суб’єктів господарювання відповідно 

до ч. 4 ст. 4 ЗУ «Про публічні закупівлі»
постійно Відділ експертизи, аналізу та моніторингу у сфері закупівель, органи 

ДПСУ
Не потребує додаткових фінансових витрат Ринкові консультації проведено. Відпрацьовано звіт

1. Здійснення аналізу Річного плану на предмет наявності ознак поділу закупівлі одного виду послуг або товарів на декілька окремих закупівель з метою «оминути» застосування процедури відкритих торгів постійно Відділ експертизи, аналізу та моніторингу у сфері закупівель, органи 

ДПСУ
Не потребує додаткових фінансових витрат

Перевірки проведено, у разі виявлених порушень винних осіб притягнуто до відповідальності (відпрацьовано звіт про результати 

проведених перевірок із зазначенням кількості виявлених порушень та осіб, причетних до їх вчинення)

2. Використання аналітичних модулів для аналізу закупівель (bi.prozorro.org, clarity-project.info, acm-ua.org) постійно
Відділ експертизи, аналізу та моніторингу у сфері закупівель, 

особи, уповноважені на здійснення закупівель, органи ДПСУ Не потребує додаткових фінансових витрат Модулі використовуються у 100% проведених закупівель

3. Проведення замовником попередніх ринкових консультацій при плануванні закупівель та організації їх проведення з метою аналізу ринку, у тому числі отримання рекомендацій та інформації від суб’єктів господарювання 

відповідно до ч. 4 ст. 4 Закону України «Про публічні закупівлі»
постійно

Відділ експертизи, аналізу та моніторингу у сфері закупівель, 

особи, уповноважені на здійснення закупівель, органи ДПСУ Не потребує додаткових фінансових витрат Ринкові консультації проведено. Відпрацьовано звіт.

4. Запровадження попереднього аналізу контрагентів та візування уповноваженим підрозділом (уповноваженою особою) з питань запобігання та виявлення корупції проєктів договорів постійно УЗВК, органи ДПСУ Не потребує додаткових фінансових витрат Опрацьовано та завізовано 100% договорів

5. Організація роботи замовником каналів для повідомлення про можливі корупційні правопорушення у процедурі закупівлі, які надходитимуть уповноваженому підрозділу (уповноваженій особі) з питань запобігання та виявлення 

корупції
постійно УЗВК, КЦ, органи ДПСУ Не потребує додаткових фінансових витрат Робота організована. Відпрацьовано звіт

1. Забезпечення належного обґрунтування закупівлі необхідних товарів/робіт/послуг структурним підрозділом, який є ініціатором закупівлі постійно Відділ експертизи, аналізу та моніторингу у сфері закупівель, органи 

ДПСУ
Не потребує додаткових фінансових витрат Розроблено відповідні організаційно-розпорядчі документи

2. Розробка внутрішньої політики закупівель, яка повинна передбачати детальну регламентацію прав та обов’язків відповідальних осіб замовника, визначати систему контролю за прийняттям рішень та процедуру залучення 

уповноваженого підрозділу (уповноваженої особи) з питань запобігання та виявлення корупції до процедури проведення закупівлі
щорічно Відділ експертизи, аналізу та моніторингу у сфері закупівель, органи 

ДПСУ
Не потребує додаткових фінансових витрат

Розроблено відповідні організаційно-розпорядчі документи, що виключають концентрацію повноважень у межах одного підрозділу 

(особи). Проведено перевірку їх виконання

3. Моніторинг плану закупівель структурними підрозділами замовника, які відповідають за оцінку доцільності закупівлі окремих товарів/робіт/послуг, з подальшим аудитом (перевіркою) використання за результатами завершення 

закупівельного періоду
постійно Відділ експертизи, аналізу та моніторингу у сфері закупівель, органи 

ДПСУ
Не потребує додаткових фінансових витрат Моніторинг проведено, недоліки узагальнено та враховано в подальшій діяльності

4. Проведення внутрішнього аудиту для оцінки ефективності закупівель замовника
Відповідно до 

затвердженого плану
УВА Не потребує додаткових фінансових витрат Проведено аудиторську перевірку, відпрацьовано звіт

1. Встановлення процедури розкриття інформації про конфлікт інтересів особами відповідальними за закупівлі постійно Органи ДПСУ Не потребує додаткових фінансових витрат
Розроблено відповідні організаційно-розпорядчі документи, що регулюють процедури розкриття інформації про конфлікт інтересів 

членами особами відповідальними за закупівлі

2. Розробка внутрішнього механізму повідомлення особою, яка залучена до процедур закупівель про конфлікт інтересів та подальших дій у зв’язку з таким конфліктом інтересів; ознайомлення зазначених осіб з таким механізмом 

та попередження про відповідальність у разі його порушення
постійно Відділ експертизи, аналізу та моніторингу у сфері закупівель, УЗВК, 

органи ДПСУ
Не потребує додаткових фінансових витрат Механізм розроблено та доведено до осіб, які залучені до процедур закупівель

низький

1 бали

середній 

3 бали

12 Здійснення в 

установленому порядку 

прикордонного контролю 

і пропуску через 

державний кордон 

України та до тимчасово 

окупованої території і з 

неї осіб, транспортних 

засобів, вантажів, а 

також виявлення і 

припинення випадків 

незаконного їх 

переміщення

Можливість вимагання, 

отримання неправомірної вигоди 

уповноваженими службовими 

особами Держприкордонслужби 

за надання переваг у 

перетинанні державного кордону 

особам, транспортним засобам 

та вантажам, а також 

непритягнення до 

відповідальності за невиконання 

заходів режиму в пункті 

пропуску

Посадові особи Держприкордонслужби, зловживаючи наданими повноваженнями, можуть вимагати, прийняти 

пропозицію, обіцянку або одержати неправомірну вигоду від осіб, які перетинають державний кордон України за:

• надання необґрунтованої пріоритетності у здійсненні прикордонного контролю в пунктах пропуску через 

державний кордон відносно осіб, транспортних засобів та вантажів (пропуск поза чергою, пропуск у спрощеному 

порядку тощо);

• звільнення від виконання заходів режиму в пункті пропуску, зокрема надання дозволу на зміну рядності руху, 

встановленої дорожньою розміткою, зміну напряму руху в'їзд/виїзд, здійснення проїзду без зупинки на лінії 

паспортного контролю, зупинки транспортних засобів у не визначених для цього місцях, перебування у ППр без 

встановлених документів, безперешкодне пересування територією пункту пропуску, відвідування магазину 

безмитної торгівлі, без законних на те підстав.

1. Індивідуальна недоброчесність осіб, залучених до несення служби у складі 

прикордонних нарядів.

2. Особистий контакт складу прикордонних нарядів з фізичними та юридичними 

особами під час несення служби.

3. Неефективність операційного контролю з боку відповідних посадових осіб 

Держприкордонслужби за процесом організації та несення служби прикордонних нарядів.

4. Толерантність до корупції.

5. Неусвідомлення складом прикордонних нарядів наслідків вчинення корупційних або 

пов’язаних з корупцією правопорушень.

Статтею 23 Закону України «Про Державну прикордонну службу України», з метою попередження корупції, 

встановлено низку обмежень та заборон під час здійснення військовослужбовцями та працівниками 

Держприкордонслужби прикордонного контролю, зокрема заборону щодо надання переваг в перетинанні 

державного кордону особам, транспортним засобам та вантажам.

високий

3 бал

13 Здійснення в 

установленому порядку 

прикордонного контролю 

і пропуску через 

державний кордон 

України та до тимчасово 

окупованої території і з 

неї осіб, транспортних 

засобів, вантажів, а 

також виявлення і 

припинення випадків 

незаконного їх 

переміщення

Можливі зловживання 

посадовими особами 

Держприкордонслужби 

наданими повноваженнями під 

час організації та проведення 

прикордонного контролю 

відносно громадян України, 

іноземців та осіб без 

громадянства

Під час організації, планування та здійснення заходів прикордонного контрою посадовими особами (начальниками 

підрозділів охорони державного кордону, їх заступниками, старшими змін прикордонних нарядів, старшими 

прикордонних нарядів у пункті пропуску) можливе задоволення своїх приватних інтересів шляхом:

• зловживання впливом начальниками підрозділів охорони державного кордону (старшими змін прикордонних 

нарядів), який може виражатися у віддані незаконних вказівок щодо прийняття рішень про пропуск (непропуск) 

через державний кордон осіб, транспортних засобів та вантажів без законних на те підстав або з порушенням 

встановленої процедури;

• використання уповноваженою службовою особою доступу до інформації, яка стала їй відома під час проведення 

прикордонного контролю, для здійснення (участі і здійсненні) протиправної діяльності через пункт пропуску 

(сприяння у налагодженні функціонування протиправних схем з незаконної міграції, контрабанди, торгівлі людьми, 

переміщенню товарів тощо);

• вимагання, прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди за пропуск осіб через державний 

кордон з використанням чужих, підроблених, недійсних документів, а також сприяння у пропуску через державний 

кордон України викрадених транспортних засобів та заборонених для переміщення вантажів.

1. Індивідуальна недоброчесність осіб, залучених до несення служби у складі 

прикордонних нарядів.

2. Особистий контакт складу прикордонних нарядів з фізичними та юридичними 

особами під час несення служби.

3. Неефективність операційного контролю з боку відповідних посадових осіб 

Держприкордонслужби за процесом організації та несення служби прикордонних нарядів.

4. Толерантність до корупції.

5. Неусвідомлення складом прикордонних нарядів наслідків вчинення корупційних або 

пов’язаних з корупцією правопорушень.

Статтею 23 Закону України «Про Державну прикордонну службу України», з метою попередження корупції, 

встановлено низку обмежень та заборон під час здійснення військовослужбовцями та працівниками 

Держприкордонслужби прикордонного контролю, зокрема заборону щодо надання переваг в перетинанні 

державного кордону особам, транспортним засобам та вантажам.

високий

3 бал

14 Ведення інформаційно-

аналітичної та 

оперативно-розшукової 

діяльності в інтересах 

забезпечення захисту 

державного кордону 

України

Можливість задоволення 

приватного інтересу 

оперативними працівниками 

Держприкордонслужби шляхом 

використання службової 

інформації, що стала їм відома 

під час організації та здійснення 

оперативного ініціативного 

пошуку, оперативно-розшукових 

заходів, а також під час 

виконання доручень дізнавача, 

слідчого (прокурора)

Оперативні працівники Держприкордонслужби використовуючи службові повноваження та доступ до відповідної 

інформації, з метою задоволення свого приватного інтересу або на користь третіх осіб можуть незаконно надавати 

службову інформацію про об’єктів оперативної заінтересованості, видів, строків та способів проведення стосовно 

них оперативно-розшукових заходів, негласних слідчих (розшукових) дій, а також відомості досудового 

розслідування, що стали їм відомі під час виконання доручень слідчого (прокурора).

1. Індивідуальна недоброчесність оперативних працівників.

2. Наявність приватного інтересу.

1. Загальні засади та єдині вимоги до організації здійснення оперативно-розшукової діяльності та проведення 

негласних слідчих (розшукових) дій уповноваженими оперативними підрозділами Держприкордонслужби, а 

також використання їх результатів у кримінальному провадженні визначено Главою 21 Кримінального 

процесуального Кодексу України, Законом України «Про оперативно-розшукову діяльність», Інструкцією про 

організацію проведення негласних слідчих (розшукових) дій та використання їх результатів у кримінальному 

провадженні, затвердженою спільним наказом ГПУ, МВСУ, СБУ, АДПСУ, Мінфіну, Мін’юсту від 16.11.2012 

№ 114/1042/516/1199/936/1687/5, а також іншими нормативно-правовими актами, зареєстрованими у 

Міністерстві юстиції України, що містять гриф обмеження доступу.

2. Систематичне здійснення перевірки стану оперативно-розшукової діяльності, виконання доручень 

дізнавача, слідчого (прокурора) відповідно до наказу Адміністрації Держприкордонслужби № 219т від 

09.12.2022. 

3. Проведення навчальних заходів антикорупційного спрямування.

низький

1 бал

низький

1 бали

середній 

3 бали

1. Додаткове роз’яснення вимог антикорупційного законодавства у частині відповідальності за незаконне розголошення або використання в інший спосіб особовим складом оперативних підрозділів Держприкордонслужби у своїх 

інтересах інформації, що стала їм відома у зв’язку з виконанням службових або інших визначених законом повноважень
до 30.09.2023 РУ, ООДК Не потребує додаткових фінансових витрат Відповідні вимоги додатково роз’яснено не менше ніж 75% особового складу оперативних підрозділів 

низький

1 бал

низький

1 бал

низький

1 бал

низький

1 бал

16 Управління фінансами Можливе неправомірне 

використання посадовими 

особами Держприкордонслужби 

наданих повноважень під час 

планування і фактичного 

використання бюджетних коштів 

з метою задоволення свого 

приватного інтересу

Посадові особи Держприкордонслужби, зловживаючи наданими повноваженнями, можуть задовольнити свій 

приватний інтерес або здійснити такі дії на користь третіх осіб під час: 

1) планування видатків (не враховуючи об’єктивну потребу);

2) визначення черговості здійснення розрахунків за укладеними договорами в межах виділених асигнувань.

1.Недостатня ефективність системи відомчого контролю. 

2. Можливий приватний інтерес.

1. Проведення контрольних заходів щодо дотримання розпорядниками бюджетних коштів економічної 

сутності видатків та напрямів їх використання, врахування об’єктивної потреби при плануванні та 

використанні бюджетних коштів з метою досягнення конкретних цілей та результативних показників шляхом 

перевірки/моніторингу в установленому порядку касових видатків органів Держприкордонслужби. низький

1 бал

низький

1 бал

низький 

2 бали

15 Ведення інформаційно-

аналітичної та 

оперативно-розшукової 

діяльності в інтересах 

забезпечення захисту 

державного кордону 

України

Можливе вимагання, одержання 

та прийняття пропозиції 

неправомірної вигоди під час 

здійснення оперативно-

розшукової діяльності та 

виконання доручень дізнавача, 

слідчого (прокурора)

Оперативними працівниками Держприкордонслужби, під час реалізації повноважень із здійснення оперативно-

розшукової діяльності та виконання доручень дізнавача, слідчого (прокурора) можливе вимагання, одержання 

та/або прийняття пропозиції неправомірної вигоди за:   

  • невжиття заходів запобігання, виявлення та припинення правопорушень, протидію яким законодавством 

віднесено до компетенції Держприкордонслужби, а також затримання осіб, причетних до їх вчинення;

  • неповідомлення органів досудового розслідування про виявлені ознаки кримінальних правопорушень, а також 

осіб причетних до їх вчинення;

  • зловживання наданими повноваження з метою сприяння порадами, вказівками, усуненням перешкод у здійсненні 

протиправної діяльності через державний кордон України (незаконне переміщення товарів через державний кордон 

поза митним контролем, зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом, контрабанда, 

незаконне переправлення осіб через державний кордон тощо).

1. Індивідуальна недоброчесність оперативних працівників залучених до фільтраційно-

перевірочних заходів. 

2. Можливий приватний інтерес.

3. Застарілість нормативно-правових актів, що регулюють порядок уникнення 

втягування військовослужбовців та працівників оперативних підрозділів Державної 

прикордонної служби України у протиправну діяльність.

1. Загальні засади та єдині вимоги до організації здійснення оперативно-розшукової діяльності та проведення 

негласних слідчих (розшукових) дій уповноваженими оперативними підрозділами Держприкордонслужби, а 

також використання їх результатів у кримінальному провадженні визначено Главою 21 Кримінального 

процесуального Кодексу України, Законом України «Про оперативно-розшукову діяльність», Інструкцією про 

організацію проведення негласних слідчих (розшукових) дій та використання їх результатів у кримінальному 

провадженні, затвердженою спільним наказом ГПУ, МВСУ, СБУ, АДПСУ, Мінфіну, Мін’юсту від 16.11.2012 

№ 114/1042/516/1199/936/1687/5, Порядком організації оперативно-розшукової діяльності оперативними 

підрозділами Державної прикордонної служби України, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ 

України № 03 від 11.10.2021, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України за № 1379/37001 від 26.10.2021.

2. Наказом Адміністрації Держприкордонслужби України від 14.12.2010 № 977 затверджено «Порядок дій 

військовослужбовців та працівників оперативних підрозділів Державної прикордонної служби України щодо 

уникнення втягування в протиправну діяльність».

середній

2 бали

18 Кадровий менеджмент Можливість вимагання, 

отримання неправомірної вигоди 

уповноваженими посадовими 

особами підрозділів 

комплектування та/або кадрових 

підрозділів органів 

Держприкордонслужби під час 

прийняття на військову службу 

за контрактом до органів 

Держприкордонслужби

Уповноважені посадові особи підрозділів комплектування та/або кадрових підрозділів органів 

Держприкордонслужби, зловживаючи наданими повноваженнями, можуть вимагати, прийняти пропозицію, обіцянку 

або одержати неправомірну вигоду від кандидатів на військову службу за контрактом у Державній прикордонній 

службі України за: 

- сприяння у незаконному прийомі на військову службу за контрактом громадян України, які не відповідають 

вимогам, встановленим законом та керівними документами;

-  зловживання впливом, шляхом пришвидшення підготовки, оформлення та подання на розгляд необхідних 

документів, надання невиправданих переваг, або уникнення визначеного порядку добору та прийняття на військову 

службу за контрактом;

 - незабезпечення первинної перевірки на етапі подання документів кандидатом.

1. Дискреційні повноваження посадових осіб підрозділів комплектування та/або кадрових 

підрозділів при здійсненні прийому на військову службу.

2. Недостатні існуючі методи контролю за порядком прийому на військову службу за 

контрактом осіб. 

3. Індивідуальна недоброчесність посадових осіб.

4. Наявність приватного інтересу.

5. Недостатні заходи контролю (безконтрольність) з боку керівництва органів 

Держприкордонслужби

1. Порядок добору та прийняття громадян України на військову службу за контрактом у Державній 

прикордонній службі України затверджено наказом МВС від 10.06.2019 № 473, зареєстрованим у 

Міністерстві юстиції України 04.07.2019 за № 734/33705.

2. Наказом Адміністрації Держприкордонслужби від 22.02.2017 № 10 «Про впорядкування питань 

комплектування» передбачено здійснення перевірки підрозділами внутрішньої та власної безпеки кандидатів 

для проходження військової служби за контрактом як з числа цивільної молоді, так і з строкової військової 

служби за відповідними запитами посадових осіб регіональних центрів комплектування (кадрових 

підрозділів). Також для забезпечення впорядкування окремих питань кадрового забезпечення начальникам 

регіональних управлінь, органів Держприкордонслужби визначено завдання щомісяця надавати в 

Адміністрацію Держприкордонслужби звіт щодо кандидатів, яким не рекомендовано проходити службу в 

Держприкордонслужбі за висновками професійно-психологічного відбору та підрозділів внутрішньої та власної 

безпеки із зазначенням підстав відмови. 

3. Проведення перевірки (тестування) рівня знань співробітників підрозділів комплектування та/або кадрових 

підрозділів органів Держприкордонслужби щодо вимог антикорупційного законодавства, у тому числі щодо 

чинних антикорупційних обмежень.

4. Додаткове попередження особового складу, підрозділів комплектування та/або кадрових підрозділів 

органів Держприкордонслужби, про персональну відповідальність за порушення законодавства із зазначенням 

конкретних норм, якими встановлена така відповідальність, та передбачених санкцій.

високий

3 бали

раз на квартал УЗВК, УКМ Не потребує додаткових фінансових витрат Типові ситуації доведено до 80% особового складу відповідних підрозділів 

низький

1 бали

середній 

3 бали

17 Управління фінансами Можливі зловживання своїм 

службовим становищем 

посадовими особами 

Держприкордонслужби при 

визначенні розміру додаткової 

винагороди, передбаченої 

постановою Кабінету Міністрів 

України від 28.02.2022 № 168 

«Питання деяких виплат 

військовослужбовцям, особам 

рядового і начальницького 

складу, поліцейським та їх 

сім’ям під час дії воєнного 

стану»

Можливість начальників органів Держприкордонслужби під час дії воєнного стану, маючи приватний інтерес, 

шляхом надання недостовірних даних, безпідставно виплачувати, збільшувати/зменшувати додаткову винагороду 

до 100 000 гривень військовослужбовцям Держприкордонслужби, які беруть безпосередню участь у бойових діях 

або забезпечують здійснення заходів з національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії, 

перебуваючи безпосередньо в районах у період здійснення зазначених заходів.

1. Дискреційні повноваження посадових осіб Держприкордонслужби при визначенні 

розміру відповідних виплат пропорційно терміну виконання обов’язків 

військовослужбовцем.

2. Недостатні існуючі методи контролю за опрацюванням рапортів та наказів про 

здійснення виплати додаткової винагороди (підтвердних документів для  включення до 

наказу для здійснення виплати).

3. Індивідуальна недоброчесність посадових осіб.

1. Питання деяких виплат військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу, поліцейським та 

їх сім’ям під час дії воєнного стану врегульовано постановою Кабінету Міністрів від 28.02.2022 № 168.

низький

1 бал

19 Кадровий менеджмент Можливі зловживання 

уповноважених посадових осіб 

кадрових підрозділів органів 

Держприкордонслужби під час 

лобіювання інтересів третіх осіб 

при підготовці та оформлені 

кадрових рішень

Уповноважені посадові особи кадрового підрозділу здійснюють підготовку відповідних документів щодо підбору, 

просування по службі особи, яка не відповідає встановленим вимогам або здійснює таку роботу з порушенням 

діючих нормативно-правових актів.

1. Дискреційні повноваження посадових.

2. Індивідуальна недоброчесність посадових осіб.

3. Наявність приватного інтересу.

1. Додаткове попередження особового складу, залученого до здійснення заходів з питань кадрового 

забезпечення, про персональну відповідальність за порушення законодавства із зазначенням конкретних 

норм, якими встановлена така відповідальність, та передбачених санкцій.

2. Проведення перевірки (тестування) рівня знань співробітників підрозділів кадрового забезпечення щодо 

вимог антикорупційного законодавства, у тому числі щодо чинних антикорупційних обмежень.

3. Надання безпосереднім керівництвом практичної допомоги в реалізації визначених завдань.
середній

2 бали

низький

1 бали

низький 

2 бали

23 Публічні закупівлі Можливі зловживання посадових 

осіб Держприкордонслужби 

наданим службовим 

становищем з метою отримання 

неправомірної вигоди за надання 

переваг у виборі постачальників 

товарів, робіт та/або послуг при 

укладенні прямих договорів

Можлива змова посадових осіб Держприкордонслужби та потенційних контрагентів для обрання їх 

постачальниками товарів, робіт та/або послуг при укладенні прямих договорів.

1. Індивідуальна недоброчесність посадових осіб.

2. Неконкурентний характер процедури відбору постачальників.

3. Наявність у посадових осіб конфлікту інтересів. 

4. Дискреційні повноваження щодо вибору постачальників товарів, робіт та послуг.

5. Особистий контакт відповідальних посадових осіб замовника та потенційного 

постачальника.

1. Проведення моніторингу ринкових цін при виборі постачальника робіт, товарів та послуг з використанням 

аналітичних модулів: bi.prozorro.org, clarity-project.info, acm-ua.org.

2. Здійснення попереднього аналізу та візування уповноваженим підрозділом (уповноваженою особою) з 

питань запобігання та виявлення корупції проєктів прямих договорів на закупівлю товарів, робіт та послуг.

3. Проведення аналізу контрагентів уповноваженим підрозділом (уповноваженою особою) з питань 

запобігання та виявлення корупції.

високий

3 бали

20 Внутрішній аудит Можливість отримання 

спеціалістом підрозділу 

внутрішнього аудиту 

неправомірної вигоди під час 

планування внутрішніх аудитів

Існує можливість отримання неправомірної вигоди особовим складом підрозділів внутрішнього аудиту під час 

визначення об’єктів для дослідження та проведення внутрішніх аудитів у органах Держприкордонслужби.

1. Недостатня ефективність системи відомчого контролю.

2. Можлива недоброчесність працівників внутрішнього аудиту.

3. Наявність приватного інтересу.

22 Внутрішній аудит Можливість посадових осіб 

Держприкордонслужби 

зловживати наданими 

повноваженнями при проведені 

аудитів

Посадова особа, яка здійснює аудит (особисто або у складі аудиторської групи), може не повідомити (умисно або 

з інших причин) керівника підрозділу внутрішнього аудиту (аудиторської групи) про наявність у нього особистого 

(майнового або немайнового) інтересу по відношенню до працівника та/або об’єкту, що підлягає аудиту (перевірці).

1. Недостатня ефективність системи відомчого контролю.

2. Можлива недоброчесність працівників внутрішнього аудиту

3. Наявність приватного інтересу.

1. Проведення опитування на службових нарадах з визначення складу аудиторських груп посадових осіб, 

задіяних до аудиту щодо наявності у них (можливої наявності) конфлікту інтересів під час проведення 

запланованого аудиторського дослідження.

2. Доведенням типових ситуацій порушення антикорупційного законодавства, що можуть передувати або 

бути наслідками вчинених корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень.

низький

1 бал

Можливість отримання 

посадовою особою, яка здійснює 

аудит, неправомірної вигоди під 

час виконання завдань, 

пов’язаних з його проведення

З метою можливого отримання неправомірної вигоди посадова особа, яка здійснює аудит (особисто або у складі 

аудиторської групи), приховує та не вказує у відповідному акті фінансові порушення, виявлені ним під час 

проведення перевірки підрозділу.

1 .Недостатня ефективність системи відомчого контролю.

2. Можлива недоброчесність працівників внутрішнього аудиту.

3. Наявність приватного інтересу.

середній

2 бали

низький

2 бали

25 Публічні закупівлі Можливий поділ одного 

предмета для укладення 

прямого договору або 

застосування спрощеної 

закупівлі

Умисне штучне дроблення предмета закупівлі із зазначенням сукупності таких технічних або інших споживчих 

характеристик товару, які дають змогу замінити одну конкурентну процедуру закупівлі на більшу кількість 

неконкурентних процедур закупівель (прямі договори) або застосування спрощених закупівель.

1. Недоброчесність посадових осіб, дискреційні повноваження під час підготовки 

тендерної документації.

2. Недостатній розподіл обов’язків з планування закупівель, відсутність систем 

внутрішнього контролю. 

3. Відсутність ефективних механізмів реагування на порушення у спрощених закупівлях.

1. Проведення посадовою особою структурних підрозділів, за номенклатурою яких здійснюється закупівля 

або на які покладено обов’язок щодо забезпечення відповідними товарами, роботами чи послугами:

- маркетингових досліджень ринку при визначенні очікуваної вартості закупівлі;

- попередніх ринкових консультацій з метою аналізу ринку, у тому числі запитувати й отримувати 

рекомендації та інформацію від суб’єктів господарювання з метою формування вимог до предмета закупівлі 

(за потреби).

2.  Застосування зовнішнього контролю з боку посадових осіб УВА АДПСУ щодо ефективного використання 

бюджетних коштів при здійсненні закупівель товарів органами Держприкордонслужби шляхом погодження з 

АДПСУ потреби доцільності, кількості товарів, а також щодо ціни за одиницю товару та очікуваної вартості 

предмету закупівлі.

низький

1 бал

27 Публічні закупівлі Можливість виникнення 

конфлікту інтересів у 

військовослужбовців та 

працівників 

Держприкордонслужби, 

уповноважених за закупівлю

Особи, які безпосередньо залучені до організації процедури закупівель, умисно не повідомляють про обставини, які 

можуть вплинути на процес та результат прийняття рішення (постачальники є їх близькими особами, наявність між 

постачальниками та ними позаслужбових стосунків тощо).

1. Відсутність у документах та внутрішніх політиках, які регулюють організацію та 

проведення закупівель, зокрема діяльність осіб, відповідальних за закупівлю, механізму 

повідомлення про конфлікт інтересів та дій особи, відповідальної за закупівлю (іншої 

особи) у разі його виникнення. 

2. Необізнаність учасників процедури закупівлі з вимогами законодавства щодо 

врегулювання конфлікту інтересів.

1. Проведення аналізу уповноваженими підрозділами (уповноваженою особою) з питань запобігання та 

виявлення корупції організаційно розпорядчих документів щодо визначення осіб, уповноважених на 

проведення процедур закупівель, моніторингів цін, договорів на дотримання вимог антикорупційного 

законодавства. 

2. Проведення цільових інструктажів з особами, які приймають участь в процедурах закупівель, щодо 

дотримання ними вимог антикорупційного законодавства.

низький

1 бал

низький

1 бали

низький 

2 бали

високий

3 бали

високий

9 балів

низький

1 бал

низький

1 бал

середній

2 бали

високий

6 балів

низький

1 бал

низький

1 бал

11. Здійснення в 

установленому порядку 

прикордонного контролю 

і пропуску через 

державний кордон 

України та до тимчасово 

окупованої території і з 

неї осіб, транспортних 

засобів, вантажів, а 

також виявлення і 

припинення випадків 

незаконного їх 

переміщення

Можливість одержання, 

вимагання складом 

прикордонних нарядів у пунктах 

пропуску (пунктах контролю) 

неправомірної вигоди під час 

перевірки наявності діючого на 

території України договору 

обов'язкового страхування 

цивільно-правової 

відповідальності власників 

наземних транспортних засобів, 

які перетинають державний 

кордон України

Посадові особи Держприкордонслужби, зловживаючи наданими повноваженнями, під час здійснення 

прикордонного контролю, можуть вимагати, прийняти пропозицію, обіцянку або одержати неправомірну вигоду від 

осіб, які перетинають державний кордон на транспортних засобах за:

  • надання дозволу на перетин державного кордону без наявного договору міжнародного страхування, 

посвідченого відповідним уніфікованим страховим сертифікатом «Зелена картка» страхового полісу (далі – 

«Зелена картка»);

  • надання дозволу на перетин державного кордону за підробленою, недійсною «Зеленою карткою»;

  • уникнення заходів з перевірки наявності та дійсності «Зеленої картки»;

  • сприяння в укладенні відповідного договору обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності у 

пункті пропуску через державний кордон України під час в’їзду іноземців на територію України.

1. Недостатня обізнаність власників наземних транспортних засобів, які перетинають 

державний кордон України, про необхідність обов’язкового оформлення «Зеленої 

картки».

2. Індивідуальна недоброчесність окремих військовослужбовців.

3. Наявність приватного інтересу.

4. Формальний підхід до виконання (проведення) існуючих заходів запобігання корупції.

1. Статтею 23 Закону України «Про Державну прикордонну службу України» з метою попередження корупції 

встановлено низку обмежень та заборон під час здійснення військовослужбовцями та працівниками 

Держприкордонслужби прикордонного контролю, зокрема заборону щодо надання переваг в перетинанні 

державного кордону особам, транспортним засобам та вантажам.

2. Наказом Адміністрації Держприкордонслужби України від 16.06.2022 № 300-АГ на постійній основі 

визначено обов’язкове проведення з особовим складом змін прикордонних нарядів під час безпосередньої їх 

підготовки до несення служби повторних антикорупційних інструктажів.

3. Висвітлення профілактичної інформації антикорупційного спрямування на інформаційних стендах, білбордах, 

моніторах.

4. Проведення навчальних заходів антикорупційного спрямування.

5. Здійснення постійного контролю посадовими особами органів та підрозділів охорони державного кордону 

порядку організації та несення служби прикордонних нарядів, проведення раптових та планових перевірок 

прикордонних нарядів у пунктах пропуску (пунктах контролю).

середній

2 бали

1. Проведення опитування на службових нарадах з визначення складу аудиторських груп, посадових осіб 

задіяних до аудиту щодо наявності у них (можливої наявності) конфлікту інтересів під час проведення 

запланованого аудиторського дослідження.

2. Доведенням типових ситуацій порушення антикорупційного законодавства, що можуть передувати або 

бути наслідками вчинених корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень. низький

1 бал

високий

3 бали

середній

3 бали

1. Під час планування діяльності з внутрішнього аудиту, визначення об’єктів внутрішнього аудиту 

здійснюється за результатами проведення (актуалізації) оцінки ризиків та аналізу пропозицій відповідальних 

за діяльність осіб (керівників структурних підрозділів Адміністрації Держприкордонслужби).

2. Доведення типових ситуацій порушення антикорупційного законодавства, що можуть передувати або бути 

наслідками вчинених корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень.
низький

1 бал

21 Внутрішній аудит

24 Публічні закупівлі Можливі завищення очікуваної 

вартості закупівлі

Штучне завищення очікуваної вартості закупівлі в умовах попередньої змови потенційного постачальника та 

посадових осіб Держприкордонслужби з метою незаконного збагачення.

1. Дискреційні повноваження щодо розрахунку очікуваної вартості закупівлі. 

2. Недостатній розподіл обов’язків з планування закупівель.

3. Відсутність систем внутрішнього контролю.

1. Проведення посадовою особою структурних підрозділів, за номенклатурою яких здійснюється закупівля 

або на які покладено обов’язок щодо забезпечення відповідними товарами, роботами чи послугами:

- маркетингових досліджень ринку при визначенні очікуваної вартості закупівлі;

- попередніх ринкових консультацій з метою аналізу ринку, у тому числі запитувати й отримувати 

рекомендації та інформацію від суб’єктів господарювання з метою формування вимог до предмета закупівлі 

(за потреби).

2. Застосування зовнішнього контролю щодо ефективного використання бюджетних коштів при здійсненні 

закупівель товарів органами Держприкордонслужби шляхом погодження з відділом експертизи, аналізу та 

моніторингу у сфері закупівель Адміністрації Держприкордонслужби потреби доцільності, кількості товарів, а 

також щодо ціни за одиницю товару та очікуваної вартості предмету закупівлі.

високий

3 бали

середній

2 бали

низький

2 бали

26 Публічні закупівлі Можлива закупівля непотрібних 

товарів

Умисне проведення закупівлі товарів/ робіт/послуг, об’єктивна потреба у яких відсутня, за попередньої змови 

відповідальної посадової особи Держприкордонслужби та конкретного постачальника.

1. Недоброчесність посадових осіб.

2. Дискреційні повноваження під час підготовки тендерної документації.

3. Недостатній розподіл обов’язків з планування закупівель, відсутність систем 

внутрішнього контролю.

1.Формування обґрунтованих потреб органу щодо матеріальних ресурсів на рік, складання Річного графіку 

закупівель та узгодження його з усіма зацікавленими структурами органу Держприкордонслужби.

2. Отримання від органів Держприкордонслужби потреб в основних матеріальних ресурсах та Централізація 

їх закупівель в Держприкордонслужбі.
низький

1 бал

3. Здійснення контролю уповноваженими підрозділами (уповноваженими особами) з питань запобігання та виявлення корупції за недопущенням виникнення конфлікту інтересів при спільній роботі близьких осіб, прийнятті, 

переміщенні чи звільненні їх з роботи (ведення відповідних журналів, електронного обліку тощо) із можливістю постійного контролю за відповідними переміщеннями
до 30.12.2023 РУ,  ООДК Не потребує додаткових фінансових витрат Забезпечено належний контроль. Відповідна документація ведеться та своєчасно оновлюється.

низький

1 бал

низький

1 бал

середній

2 бали
низький

2 бал

2. Доведення типових ситуацій виконання обов’язків при наявності конфлікту інтересів, порушення антикорупційного законодавства під час прийняття на військову службу за контрактом до органів Держприкордонслужби, а також 

інших ситуацій порушення спеціального законодавства, що можуть передувати або бути наслідками вчинення корупційних або пов’язаних із корупцією правопорушень



3. Періодичний аналіз потенційних контрагентів уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції на предмет наявності зв’язку між контрагентом та посадовими особами замовника, залученими до процедури, 

формування тендерної документації, проведення закупівлі чи підписання документів з цих питань
раз на пів року УЗВК, органи ДПСУ Не потребує додаткових фінансових витрат Аналіз проведено, в разі виявлення можливих порушень підготовлено  рекомендацію керівнику органу

1. Запровадження механізму перевірки розробленої тендерної документації в частині дотримання вимог до предмета закупівлі, до якого повинні бути залучені не менше ніж два структурних підрозділи замовника постійно Відділ експертизи, аналізу та моніторингу у сфері закупівель, органи 

ДПСУ
Не потребує додаткових фінансових витрат Розроблено відповідні організаційно-розпорядчі документи

2. Використання Конструктора та бібліотеки примірних специфікацій (https://speci§cations.prozorro.org/speci§cations?page=1&count=10) ; проведення замовником попередніх ринкових консультацій при плануванні закупівель та 

організації їх проведення з метою аналізу ринку, у тому числі отримання рекомендацій та інформації від суб’єктів господарювання відповідно до ч. 4 ст. 4 Закону України «Про публічні закупівлі»
постійно Відділ експертизи, аналізу та моніторингу у сфері закупівель, органи 

ДПСУ
Не потребує додаткових фінансових витрат Конструктор та бібліотека використовується у закупівлях

3. Оприлюднення обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі шляхом розміщення на власному вебсайті замовника (або на офіційному вебсайті головного розпорядника бюджетних коштів, суб’єкта 

управління об’єктами державної власності, що здійснює функції з управління суб’єктом господарювання державного сектору економіки) згідно з рекомендаціями постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 року № 

710 «Про ефективне використання державних коштів»

постійно Відділ експертизи, аналізу та моніторингу у сфері закупівель, органи 

ДПСУ
Не потребує додаткових фінансових витрат Розроблено відповідні організаційно-розпорядчі документи

29 Публічні закупівлі Можлива неповна перевірка 

учасників процедури закупівлі

Надання переваги окремому учаснику закупівлі шляхом умисного ігнорування наявності підстав для відмови в 

участі у процедурі закупівлі; неповна перевірка наявності таких підстав, а також неналежна перевірка 

субпідрядників, яких буде залучено переможцем тендеру до виконання договору.

1. Недоброчесність посадових осіб. 

2. Відсутність систем внутрішнього контролю, неналежний розподіл функцій та 

концентрація повноважень з перевірки у межах одного структурного підрозділу (однієї 

посадової особи замовника).

1. Формування обґрунтованих потреб органу щодо матеріальних ресурсів на рік, складання Річного графіку 

закупівель та узгодження його з усіма зацікавленими структурами органу Держприкордонслужби.

2. Отримання від органів Держприкордонслужби потреб в основних матеріальних ресурсах та централізація їх 

закупівель в Держприкордонслужбі.
низький

1 бал

високий

3 бали

середній

3 бали

1. Розробка внутрішньої політики закупівель, яка повинна передбачати детальну регламентацію порядку здійснення перевірки наявності підстав для відмови в участі у процедурі закупівлі та процедуру залучення уповноваженої 

особи з питань запобігання корупції до такої перевірки (в окремих визначених випадках, зокрема закупівлях з високим рівнем ризику – з високою очікуваною вартістю, термінових, з «нетиповим» для замовника предметом 

закупівлі тощо).

постійно Відділ експертизи, аналізу та моніторингу у сфері закупівель, органи 

ДПСУ
Не потребує додаткових фінансових витрат Розроблено відповідні організаційно-розпорядчі документи, впроваджено їх у процедурах закупівель

1. Забезпечення обґрунтування необхідності укладення додаткових угод про внесення змін до договору про закупівлю та документального підтвердження доцільності таких змін.
постійно Відділ експертизи, аналізу та моніторингу у сфері закупівель, ФЕУ, 

ДМТЗ, органи ДПСУ
Не потребує додаткових фінансових витрат Потреби в додаткових угодах обґрунтовано та затверджено

2. Проведення визначеним згідно з розробленими внутрішніми політиками структурним підрозділом моніторингу додаткових угод до укладених договорів замовника. постійно Відділ експертизи, аналізу та моніторингу у сфері закупівель, ФЕУ, 

ДМТЗ, органи ДПСУ
Не потребує додаткових фінансових витрат

Попередній аналіз на відповідність дотримання вимог законодавства у сфері закупівель проведено у 100% додаткових угод до 

укладених договорів замовника

3. Проведення попереднього аналізу та візування уповноваженим підрозділом (уповноваженою особою) з питань запобігання та виявлення корупції проєктів додаткових угод до договорів на закупівлю товарів, робіт та послуг постійно УЗВК, органи ДПСУ Не потребує додаткових фінансових витрат
Проведено попередній аналіз та візування уповноваженим підрозділом (уповноваженою особою) з питань запобігання та виявлення 

корупції 100% проєктів додаткових угод до договорів на закупівлю товарів, робіт та послуг. 

31 Публічні закупівлі Можливе недопостачання 

товарів (робіт/ послуг), 

приймання продукції, яка не 

відповідає умовам договору 

тощо

Підписання відповідальними посадовими особами замовника документів про належне виконання договору і 

фактичне ігнорування порушень, допущених виконавцем.
1. Недоброчесність посадових осіб. 

2. Наявність приватного інтересу посадових осіб невстановлення контролю (або 

недостатній контроль) за виконанням договору. 

3. Непроведення аудиту.

1. Проведення процедури перевірки матеріальних цінностей на відповідність їх заявленим у документації 

ДСТУ (ТУ) в лабораторних умовах. 

2. Проведення щорічної інвентаризації в органах Держприкордонслужби.

3. Проведення аудиторських перевірок в органах Держприкордонслужби.

середній

2 бали

середній

2 бали

середній

4 бали
1. Запровадження процедури моніторингу виконання договору, яка передуватиме підписанню документів про виконання умов відповідальною посадовою особою постійно Органи ДПСУ Не потребує додаткових фінансових витрат

Комісійний прийом товарів, робіт і послуг. Складання відповідних документів керівнику органу щодо якісного виконання договору 

контрагентом

1. Опрацювати внутрішню політику розподілу відомчого житла між військовослужбовцями Держприкордонслужби до 30.12.2023 ДМТЗ Не потребує додаткових фінансових витрат Опрацьовано внутрішню політику розподілу відомчого житла та впроваджено її в роботі житлових комісій

2. Розміщення інформації про кількість службових (відомчих) житлових приміщень, що підлягають розподілу і що розподілені на відомчому вебсайті або забезпечення військовослужбовцям вільного доступу до вказаної інформації 

у друкованому вигляді
до 30.12.2024 ДМТЗ, органи ДПСУ Не потребує додаткових фінансових витрат

Опрацьовано порядок розміщення інформації про кількість службових (відомчих) житлових приміщень, що підлягають розподілу і 

що розподілені на відомчому вебсайті,або забезпечення військовослужбовцям вільного доступу до вказаної інформації у 

друкованому вигляді

1. Проведення моніторингу за результатами проведених планових та позапланових аудиторських перевірок з боку уповноваженого підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції

до 10.12.2023

до 10.12.2024

до 10.12.2025 
УЗВК, РУ Не потребує додаткових фінансових витрат Моніторинг проведено, в разі наявності типових недоліків результати доведено до органів Держприкордонслужби

2. Доведення типових ситуацій до осіб, які відповідають за здійснення нагляду за об’єктами капітального будівництва та реконструкції щодо порушень антикорупційного законодавства, що можуть передувати або бути 

наслідками вчинених корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень
щороку РУ, ГЦКБ та Р Не потребує додаткових фінансових витрат Типові ситуації доведені

1. Розмежування повноважень керівника закладу освіти з головуванням у приймальній комісії до 30.12.2023 ДП Не потребує додаткових фінансових витрат Повноваження розмежовано шляхом видання розпорядчого документу

2. Попередня перевірка уповноваженим з питань запобігання та виявлення корупції закладу освіти потенційних кандидатів до складу приймальної та апеляційної комісій до остаточного затвердження їх складу Під час вступної кампанії

НАДПСУ, 

Державний ліцей, ГЦПОС, КНЦ, Навчальний центр МО Не потребує додаткових фінансових витрат Перевірку здійснено. Виявлені недоліки усунуто

3. Залучення до роботи або здійснення моніторингу діяльності приймальної комісії уповноваженого з питань запобігання та виявлення корупції Під час вступної кампанії

НАДПСУ, 

Державний ліцей, ГЦПОС, КНЦ, Навчальний центр МО Не потребує додаткових фінансових витрат Моніторинг проведено/залучено до роботи

Критичний

Високий
Середній
Низький

Рівні оцінювання ризиків:

33 Управління 

матеріальними 

ресурсами

Можливі зловживання посадових 

осіб Держприкордонслужби, що 

можуть полягати у незаконному 

та/або неефективному 

розпорядженні бюджетними 

коштами на об’єктах 

капітального будівництва.

Існує ймовірність викривлення посадовою особою обліку понесених витрат на об’єкті будівництва, у тому числі 

шляхом завищення сум при проведенні робіт з одночасним заниженням вартості обладнання; незаконне 

перерахування бюджетних коштів підрядникам за обсяги фактично невиконаних робіт; здороження вартості 

будівельно-монтажних робіт за рахунок придбання та монтажу надлишкового обладнання.

1. Приватний інтерес посадової особи.

2. Відсутність належної системи контролю за дотриманням законодавчих, нормативно-

правових актів, розпорядчих документів, невиконання посадових інструкцій та 

функціональних обов’язків при оплаті послуг та робіт на об’єктах капітального 

будівництва.

3. Переведення бюджетних коштів на рахунок підрядника без візування актів виконаних 

робіт представниками технічного нагляду, непроведення перевірки цін на матеріали та 

роботи тощо.

1. Проведення перевірок об’ємів проведених робіт на об’єктах капітального будівництва при оплаті 

відповідних послуг та робіт. 

2. Проведення щорічної інвентаризації об’єктів капітального будівництва в органах Держприкордонслужби.

3. Проведення аудиторських перевірок на об’єктах капітального будівництва в органах 

Держприкордонслужби.
середній

2 бали

27 Публічні закупівлі Можливість виникнення 

конфлікту інтересів у 

військовослужбовців та 

працівників 

Держприкордонслужби, 

уповноважених за закупівлю

Особи, які безпосередньо залучені до організації процедури закупівель, умисно не повідомляють про обставини, які 

можуть вплинути на процес та результат прийняття рішення (постачальники є їх близькими особами, наявність між 

постачальниками та ними позаслужбових стосунків тощо).

1. Відсутність у документах та внутрішніх політиках, які регулюють організацію та 

проведення закупівель, зокрема діяльність осіб, відповідальних за закупівлю, механізму 

повідомлення про конфлікт інтересів та дій особи, відповідальної за закупівлю (іншої 

особи) у разі його виникнення. 

2. Необізнаність учасників процедури закупівлі з вимогами законодавства щодо 

врегулювання конфлікту інтересів.

1. Проведення аналізу уповноваженими підрозділами (уповноваженою особою) з питань запобігання та 

виявлення корупції організаційно розпорядчих документів щодо визначення осіб, уповноважених на 

проведення процедур закупівель, моніторингів цін, договорів на дотримання вимог антикорупційного 

законодавства. 

2. Проведення цільових інструктажів з особами, які приймають участь в процедурах закупівель, щодо 

дотримання ними вимог антикорупційного законодавства.

низький

1 бал

середній

2 бали

34 Ризики під час організації 

вступної кампанії

Можливі зловживання членів 

приймальних комісій відомчих 

навчальних закладів щодо 

надання переваг кандидатам на 

навчання

Можливі зловживання повноваженнями відповідними посадовими особами під час прийняття рішення 

приймальними комісіями щодо зарахування чи незарахування кандидатів на навчання до відомчих закладів освіти.

1. Недостатні існуючі методи контролю за порядком вступу у відомчі навчальні 

заклади. 

2. Індивідуальна недоброчесність посадових осіб.

3. Наявність приватного інтересу.

1. Правила прийому, відомості про ліцензований обсяг та обсяг прийому за державним або регіональним 

замовленням за кожною конкурсною пропозицією (спеціальністю, освітньо-професійною програмою) 

оприлюднюються на вебсайті (вебсторінці) закладу освіти. Програми вступних випробувань до закладів 

освіти обов’язково оприлюднюються на офіційних вебсайтах закладів освіти. Для виконання покладених на 

приймальну комісію завдань і здійснення нею своїх функцій утворюються підрозділи приймальної комісії 

(предметні, екзаменаційні, комісії для проведення співбесід тощо), до складу яких допускається включати 

науково-педагогічних чи педагогічних працівників інших закладів освіти високий 

3 бали

середній

2 бали

високий

6 балів

1. Проведення раптових та планових перевірок територіальних підрозділів (уповноважених осіб) з питань запобігання та виявлення корупції посадовими особами управління запобігання та виявлення корупції

відповідно до 

затверджених планів та 

окремих рішень

Визначений для проведення перевірок особовий склад УЗВК Не потребує додаткових фінансових витрат
Відповідні перевірки проведено, у разі виявлених порушень винних осіб притягнуто до відповідальності (відпрацьовано звіт про 

кількість проведених перевірок і притягнутих до відповідальності осіб)

низький

1 бал

низький

1 бал

середній

2 бали

середній

4 бали

високий 

3 бали

високий

6 балів

низький

1 бал

низький

1 бал

35 Організація роботи із 

виявлення та запобігання 

корупції

Можливі зловживання посадових 

осіб уповноважених підрозділів з 

питань запобігання та виявлення 

корупції наданими 

повноваженнями у частині 

реалізації заходів з перевірки 

фактів подання суб’єктами 

декларування декларацій, а 

також заходів з виявлення 

конфлікту інтересів та сприяння 

у його врегулюванні

Співробітники уповноважених підрозділів з питань запобігання та виявлення корупції, використовуючи відому їм 

інформацію про факти неподання чи несвоєчасного подання військовослужбовцями (працівниками) 

Держприкордонслужби декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави, або про наявний у них 

конфлікт інтересів, з метою задоволення приватного інтересу можуть не проінформувати керівника відповідного 

органу Держприкордонслужби та НАЗК про відповідні факти.

1. Індивідуальна недоброчесність посадових регіональних уповноважених підрозділів з 

питань виявлення та запобігання корупції.

2. Наявність приватного інтересу.

1. Погодження планів роботи регіональних уповноважених підрозділів з питань запобігання та виявлення 

корупції відповідним уповноваженим підрозділом АДПСУ.

2. Аналіз стану виконання нормативно-розпорядчих документів, планів роботи регіональних уповноважених 

підрозділів з питань запобігання та виявлення корупції відповідним уповноваженим підрозділом АДПСУ.

низький

1 бал

32 Управління 

матеріальними 

ресурсами

Можливі зловживання при 

розподілі службового 

(відомчого) житла серед 

військовослужбовців 

Держприкордонслужби, а також 

при виплатах грошової 

компенсації на купівлю 

постійного житла

Уповноважені службові особи, які входять до житлових комісій органів Держприкордонслужби, під час здійснення 

розподілу службового житла, а також призначення грошової компенсації на купівлю постійного житла з метою 

задоволення приватного інтересу можуть:

  • надавати неправомірні переваги певним військовослужбовцям при розподілі службового (відомчого) житла;

  • незаконно виплачувати грошову компенсацію на купівлю житла категоріям військовослужбовців, які не мають 

права на неї.

1. Недостатня прозорість механізму надання службового (відомчого) житла 

військовослужбовцям та членам їх сімей.

2. Наявність приватного інтересу.

3. Відсутність систем внутрішнього контролю, неналежний розподіл функцій та 

концентрація повноважень з перевірки у межах одного структурного підрозділу (однієї 

посадової особи).

1. Механізм визначення розміру і надання військовослужбовцям та членам їх сімей, що перебувають разом з 

ними на обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, який ведеться у військових частинах, 

органах, підрозділах, загонах, військових навчальних закладах, установах, а у разі їх розформування - у 

територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки та квартирно-експлуатаційних установах 

(організаціях), за їх бажанням грошової компенсації за належне їм для отримання жиле приміщення визначено 

Постановою Кабінету Міністрів України від 02.09.2015 № 728.

2. Розміщення та щопівроку оновлення інформації про перебування військовослужбовців у черзі на отримання 

службового (відомчого) чи постійного житла на відомчому вебсайті або забезпечення військовослужбовцям 

вільного доступу до вказаної інформації у друкованому вигляді.

низький

1 бал

низький

2 бали

28 Публічні закупівлі Можливе нечітке визначення 

предмета закупівлі та інших 

умов договору для обмеження 

конкуренції

Нечітке, розмите визначення предмета закупівлі, що не дає змоги скласти правильне уявлення про споживчі 

характеристики товару (послуг, робіт), які є предметом закупівлі, та, як наслідок, призводить до обмеження 

конкуренції.

Умисне допущення помилок у назві та/або коді предмета закупівлі для зменшення конкуренції та мінімізації участі 

«небажаних» учасників. 

Умисне приховування окремих частин тендерної документації (оголошення закупівлі без публікації усіх необхідних 

складових). 

Надання неповних, умисно розмитих роз’яснень щодо предмета та умов здійснення закупівель у відповідь на 

запити заінтересованих осіб.

1. Дискреційні повноваження щодо визначення постачальників товарів, робіт та послуг. 

2. Недоброчесність посадових осіб. 

3. Недостатній розподіл обов’язків з планування закупівель, відсутність систем 

внутрішнього контролю.

1. Формування обґрунтованих потреб органу щодо матеріальних ресурсів на рік, складання Річного графіку 

закупівель та узгодження його з усіма зацікавленими структурами органу Держприкордонслужби.

2. Отримання від органів Держприкордонслужби потреб в основних матеріальних ресурсах та централізація їх 

закупівель в Держприкордонслужбі.

низький

1 бал

30 Публічні закупівлі Можливе необґрунтоване 

внесення змін до договору про 

закупівлю шляхом укладення 

додаткових угод

Умисне необґрунтоване укладення додаткових угод до договору про закупівлю, що призведе до зниження 

якості/обсягу отриманих робіт/послуг/товарів без зміни його вартості. Зміна умов договору, що призводять до 

зменшення фактичних витрат виконавця без зміни ціни договору, шляхом укладення додаткових угод.

1. Недоброчесність посадових осіб. 

2. Недостатній контроль за діями посадових осіб, відповідальних за укладення та 

виконання договорів.

1. Порядок перевірки, реєстрації та зберігання господарських договорів, угод у Держприкордонслужбі 

врегульовано наказом Адміністрації Держприкордонслужби від 14.09.2020 № 99 (із змінами до наказу 

АДПСУ від 30.12.2020 №142; наказу АДПСУ від 11.05.2021 №33).

2. Розпорядчим документом Адміністрації Держприкордонслужби від 24.10.2022 № 11-33738/0/6-22-Вих з 

метою запобігання створенню корупційних ризиків і передумов для прийняття необ’єктивних рішень 

начальникам органів Держприкордонслужби визначено забезпечити застосування персоналу підрозділів з 

публічних закупівель виключно відповідно до функціональних обовʼязків та не допускати покладення на 

уповноважених осіб та підрозділи з публічних закупівель функцій, не передбачених законодавством з питань 

публічних закупівель, а також впливу на них (координація/спрямування діяльності, кураторство тощо) з боку 

посадових осіб, за напрямком діяльності яких здійснюються закупівлі товарів, робіт і послуг.                                                                          

3. Правовий статус, загальні організаційні та процедурні засади діяльності уповноваженої особи відповідальної 

за організацію та проведення процедур закупівлі/спрощених закупівель нормативно врегульовано у 

Примірному положенні про уповноважену особу, затвердженого наказом Міністерством економіки України 

від 08.06.2021 № 40.

середній

2 бали

середній

2 бали

низький

2 бали
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до Антикорупційної програми Державної 
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Програма навчання з антикорупційної тематики в Державній прикордонній службі України 
 

№ 

з/п 
Тема навчального заходу 

Форма 

навчального 

заходу 

Строки 

проведення 

навчального 

заходу 

Цільова аудиторія 

Підрозділ, 

відповідальний 

за проведення 

заходу 

I. Підготовка та підвищення кваліфікації особового складу уповноважених підрозділів (уповноважених осіб)  

з питань запобігання та виявлення корупції органів ДПСУ 

1.  Проблемні питання та шляхи їх вирішення щодо 

організації та проведення заходів фінансового 

контролю в органах ДПСУ 

круглий стіл 

січень 2023 

січень 2024 

січень 2025 

уповноважені особи з питань 

запобігання та виявлення 

корупції органів ДПСУ 
УЗВК 

2.  Планування та практичні аспекти організації 

діяльності підрозділу запобігання та виявлення 

корупції органу ДПСУ 

дистанційне 

навчання 

лютий 2023 

лютий 2024 

лютий 2025 

уповноважені особи з питань 

запобігання та виявлення 

корупції органів ДПСУ 

УЗВК 

3.  Організація виконання заходів, визначених в 

Антикорупційній програмі Державної 

прикордонної служби України на 2023 – 2025 роки, 

та оформлення звітування 

дистанційне 

навчання 

березень 2023 

березень 2024 

березень 2025 

уповноважені особи з питань 

запобігання та виявлення 

корупції органів ДПСУ 

УЗВК 

4.  Практичні аспекти діяльності щодо запобігання, 

виявлення та врегулювання конфлікту інтересів, 

обмеження спільної роботи близьких осіб 

круглий стіл 

квітень 2023 

квітень 2024 

квітень 2025 

уповноважені особи з питань 

запобігання та виявлення 

корупції органів ДПСУ 

УЗВК 

5.  Актуальні питання щодо організації роботи з 

викривачами, прийняття та розгляду повідомлень 

про можливі факти корупційних або пов’язаних з 

корупцією правопорушень 

круглий стіл 

червень 2023 

червень 2024 

червень 2025 

уповноважені особи з питань 

запобігання та виявлення 

корупції органів ДПСУ 

УЗВК 

6.  Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів. 

Обмеження щодо спільної роботи близьких осіб. 

Обмеження щодо сумісництва та суміщення з 

іншими видами діяльності 

дистанційне 

навчання 

липень 2023 

липень 2024 

липень 2025 

уповноважені особи з питань 

запобігання та виявлення 

корупції органів ДПСУ 

УЗВК 
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№ 

з/п 
Тема навчального заходу 

Форма 

навчального 

заходу 

Строки 

проведення 

навчального 

заходу 

Цільова аудиторія 

Підрозділ, 

відповідальний 

за проведення 

заходу 

7.  Організація проведення інструктажів з особовим 

складом ДПСУ з питань дотримання 

антикорупційного законодавства 

дистанційне 

навчання 

серпень 2023 

серпень 2024 

серпень 2025 

уповноважені особи з питань 

запобігання та виявлення 

корупції органів ДПСУ 

УЗВК 

8.  Порядок візування наказів (розпоряджень) з 

основної діяльності, адміністративно-

господарських та кадрових питань (особового 

складу). Аналіз потенційних та наявних 

контрагентів органів ДПСУ 

дистанційне 

навчання 

вересень 2023 

вересень 2024 

вересень 2025 

уповноважені особи з питань 

запобігання та виявлення 

корупції органів ДПСУ 

УЗВК 

9.  Порядок прийняття та розгляду повідомлень про 

можливі факти корупційних або пов’язаних з 

корупцією правопорушень, інших порушень Закону 

України «Про запобігання корупції» 

дистанційне 

навчання 

жовтень 2025 

жовтень 2023 

жовтень 2024 

уповноважені особи з питань 

запобігання та виявлення 

корупції органів ДПСУ 

УЗВК 

10.  Реалізація основних завдань при плануванні та 

організації діяльності уповноважених осіб з питань 

запобігання та виявлення корупції. Практичні 

аспекти 

круглий стіл 

листопад 2023 

листопад 2024 

листопад 2025 

уповноважені особи з питань 

запобігання та виявлення 

корупції органів ДПСУ 

УЗВК 

11.  Організація та проведення окремих заходів 

фінансового контролю в органах ДПСУ 
дистанційне 

навчання 

грудень 2023 

грудень 2024 

грудень 2025 

уповноважені особи з питань 

запобігання та виявлення 

корупції органів ДПСУ 

УЗВК 

12.  Проведення тестування особового складу 

уповноважених підрозділів  на предмет знання 

антикорупційного законодавства (з використанням 

Google Forms) 

тестування 

I, ІІ півріччя 2023 

I, ІІ півріччя 2024 

I, ІІ півріччя 2025 

уповноважені особи з питань 

запобігання та виявлення 

корупції органів ДПСУ 

УЗВК 

II. Навчання особового складу ДПСУ з питань дотримання вимог,  

обмежень та заборон, визначених антикорупційним законодавством 

1.  Загальні вимоги антикорупційного законодавства 

щодо фінансового контролю. Види декларацій та 

порядок їх оприлюднення. Типові помилки та 

актуальні питання, що виникають під час 

офлайн/онлайн 

заняття 

лютий 2023 

лютий 2024 

лютий 2025 

особовий склад ДПСУ 
УЗВК,  

органи ДПСУ 
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№ 

з/п 
Тема навчального заходу 

Форма 

навчального 

заходу 

Строки 

проведення 

навчального 

заходу 

Цільова аудиторія 

Підрозділ, 

відповідальний 

за проведення 

заходу 

оприлюднення декларації. Відповідальність за 

порушення вимог фінансового контролю 

2.  Поняття конфлікту інтересів. Запобігання та 

врегулювання конфлікту інтересів. Обмеження 

щодо спільної роботи близьких осіб. Порядок дій 

особи, у якої виникла ситуація спільної роботи 

близьких осіб та конфлікт інтересів 

офлайн/онлайн 

заняття 

березень 2023 

березень 2024 

березень 2025 

особовий склад ДПСУ 
УЗВК,  

органи ДПСУ 

3.  Обмеження щодо сумісництва та суміщення з 

іншими видами діяльності. Обмеження після 

припинення діяльності, пов’язаної з виконанням 

функцій держави. Практичні рекомендації щодо 

недопущення порушень 

офлайн/онлайн 

заняття 

травень 2023 

травень 2024 

травень 2025 

особовий склад ДПСУ 
УЗВК,  

органи ДПСУ 

4.  
Відповідальність за корупційні або пов’язані з 

корупцією правопорушення 

офлайн/онлайн 

заняття 

липень 2023 

липень 2024 

липень 2025 

особовий склад ДПСУ 
УЗВК,  

органи ДПСУ 

5.  
Обмеження щодо одержання подарунків. Порядок 

дій в разі спроби надання забороненого подарунка 

офлайн/онлайн 

заняття 

вересень 2023 

вересень 2024 

вересень 2025 

особовий склад ДПСУ 
УЗВК,  

органи ДПСУ 

6.  Викривачі корупції. Існуючі канали повідомлення 

про корупцію. Права та гарантії захисту викривачів 

за законодавством України 

офлайн/онлайн 

заняття 

листопад 2023 

листопад 2024 

листопад 2025 

особовий склад ДПСУ 
УЗВК,  

органи ДПСУ 

7.  
Порядок дій прикордонників у разі спроб 

втягування їх в протиправну діяльність 

офлайн/онлайн 

заняття 

грудень 2023 

грудень 2024 

грудень 2025 

особовий склад ДПСУ 
УЗВК,  

органи ДПСУ 

8.  Проведення тестування особового складу ДПСУ на 

предмет знання антикорупційного законодавства (з 

використанням Google Forms) 

тестування 

щокварталу 2023 

щокварталу 2024 

щокварталу 2025 

особовий склад ДПСУ 
УЗВК,  

органи ДПСУ 

 

Начальник управління запобігання та 

виявлення корупції 

полковник  Ольга ХЛІВНЮК 


