
АНТИКОРУПЦІЙНИЙ 

КОМПЛАЄНС 



законів України 

інших нормативних 

документів (стандартів, 

правил тощо) 

етичних норм 

(кодексів поведінки) 

КОМПЛАЄНС – це система заходів щодо управління 

ризиками недотримання вимог: 



І 

ІІ 

ІІІ 

національний 

антикорупційний 

комплаєнс 

антикорупційний 

комплаєнс  

в державі 

розширений 

особистий 

антикорупційний 

комплаєнс 

РІВНІ 

АНТИКОРУПЦІЙНОГО 

КОМПЛАЄНСУ 



організація роботи і контроль за діяльністю 

уповноваженого підрозділу з питань запобігання 

та виявлення корупції 

дотримання вимог щодо запобігання і протидії 

корупції в Держприкордонслужбі,  визначених в 

антикорупційній програмі та інших документах 

виявлення та врегулювання конфлікту інтересів 

дотримання обмежень щодо спільної роботи 

близьких осіб 

отримання та обробка повідомлень про корупцію 

дотримання обмежень щодо одержання подарунків 

та запобігання одержанню неправомірної вигоди 

Основні стандарти для побудови ефективного 

антикорупційного комплаєнсу:  



дотримання обмежень щодо суміщення і 

сумісництва з іншими видами діяльності 

оцінка корупційних ризиків на ділянці 

відповідальності 

контроль за здійсненням публічних закупівель 

забезпечення проведення декларування, надання 

роз’яснень щодо подання декларацій 

зовнішній антикорупційний аудит 

дотримання норм і правил етичної поведінки 

систематичне проведення антикорупційного 

навчання, надання роз’яснень, методичної та  

консультаційної допомоги 



ОРГАНІЗАЦІЯ  

І КОНТРОЛЬ ДІЯЛЬНОСТІ 

УПОВНОВАЖЕНОГО 

ПІДРОЗДІЛУ (ОРГАНУ) 



1. 

5. 

6. 

7. 

8. 

2. 

3. 

4. 

розроблення, організація та контроль  

за проведенням антикорупційних заходів; 
 

надання методичної та консультаційної 

допомоги; 

оцінка корупційних ризиків; 
 

виявлення конфлікту інтересів; 

 

фінансовий контроль; 

розгляд повідомлень про корупцію; 

захист викривачів; 
 

інформування керівника про факти 
корупції. 

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ УПОВНОВАЖЕНОГО :  



ОСНОВНІ ДОКУМЕНТИ, ЗАХОДИ ЯКИХ  ПОВИННІ 

ЛЯГАТИ В ОСНОВУ ПЛАНІВ НА МІСЦЯХ: 

Антикорупційна програма 

ДПСУ на 2020-2022 роки 

План проведення цільових 

заходів щодо запобігання та 

виявлення корупції в ДПСУ  

у 2021 році 

1. 

2. 



Річний план основних заходів РУ/органу ДПСУ 



План проведення цільових заходів щодо запобігання та 

виявлення корупції РУ/органу ДПСУ у 2021 році 



План роботи колегії РУ (засідань, нарад 

керівництва органів): 

питання щодо стану запобігання та виявлення 

корупції в органі (мінімум щокварталу); 

питання щодо порушення особовим складом 

підрозділу вимог антикорупційного 

законодавства.  



План роботи структурних підрозділів (сектору/групи) з 

питань запобігання та виявлення корупції органів 

ДПСУ на місяць 



Календарний план роботи органів ДПСУ на місяць 



Календарний план оперативно-службової діяльності 

підрозділів охорони державного кордону на місяць 



Деталізований перелік заходів підрозділів на місяць 



Заходи – чітко сформульовані, максимально 

конкретні і реальні для виконання, відповідають 

ситуації і вимогам законодавства 

Виключити загальні неконкретні формулювання 

План враховує заходи з планів вищого органу 

та  результати попередніх планів (рішень) 

План включає незавершені або перенесені  

за строками виконання заходи 

План визначає пріоритетні цілі та завдання 

ВИМОГИ ДО ПЛАНУВАННЯ: 



ВИЯВЛЕННЯ  

ТА ВРЕГУЛЮВАННЯ 

КОНФЛІКТУ ІНТЕРЕСІВ 



ЗУ «Про запобігання корупції» 

Методичні рекомендації щодо 

застосування окремих положень 

Закону стосовно запобігання та врегулювання 

конфлікту інтересів, дотримання обмежень 

щодо запобігання корупції 

Методичні рекомендації «Запобігання 

конфлікту інтересів у діяльності органів 

системи міністерства внутрішніх 

справ»  

Нормативно-

правові акти  

щодо 

врегулювання 

конфлікту 

інтересів 



  

 1 

3 

 2 

Прийняти рішення щодо врегулювання у 

підлеглої особи конфлікту інтересів 

протягом двох робочих днів після 

отримання повідомлення 

Повідомити підлеглу особу про прийняте 

рішення щодо врегулювання конфлікту 

інтересів 

Вжити передбачені Законом заходи для 

запобігання та врегулювання конфлікту 

інтересів у підлеглої особи 

Дії безпосереднього керівника особи або керівника органу при 

виникненні конфлікту інтересів: 



усунення від виконання 

завдання, вчинення дій, 

прийняття рішення 

обмеження доступу  

до певної інформації 

перегляд обсягу  

службових повноважень 

застосування  

зовнішнього контролю 

переведення особи 

 на іншу посаду 

звільнення особи 

ШЛЯХИ ЗОВНІШНЬОГО ВРЕГУЛЮВАННЯ  

КОНФЛІКУ ІНТЕРЕСІВ: 



ДОТРИМАННЯ ОБМЕЖЕНЬ  

ЩОДО СПІЛЬНОЇ РОБОТИ 

БЛИЗЬКИХ ОСІБ 



Наявний актуальний облік близьких осіб дозволяє 

своєчасно врегулювати конфлікт інтересів щодо: 

призначень на посади 

заохочення посадових осіб 

тимчасового покладання 

обов’язків за іншими посадами 



Типові помилки, які виникають при веденні 

обліків близьких осіб: 

Невідповідність 

займаним посадам 

 та підрозділам 

Необізнаність про 

обов'язок повідомляти  

про близьких осіб 

Відсутня постійна 

взаємодія з кадровими 

підрозділами 

Формальний підхід 

щодо ведення обліку 



ОТРИМАННЯ ТА ОБРОБКА 

ПОВІДОМЛЕНЬ ПРО КОРУПЦІЮ 



приймаються 

реєструються 

передаються на розгляд 

керівнику органу 

1 

3 

2 

Повідомлення, які надійшли 

на офіційну поштову адресу 

органу 



приймаються керівником 

органу 

заповнюється 

Форма 

Форма передається до 

підрозділу контролю  

ДПСУ 

1 

3 

2 

Повідомлення, які надходять  

від громадян під час особистого 

прийому у керівництва органу 



приймаються 

реєструються у Журналі 

обліку повідомлень про 

корупцію 

передаються на розгляд 

керівнику органу ДПСУ 

1 

3 

2 

Повідомлення про корупцію, 

які надійшли на телефон або 

електронну пошту  

уповноваженого підрозділу  



Алгоритм розгляду повідомлень 

про корупцію: 

Прийом та реєстрація повідомлення 

Попередній аналіз змісту повідомлення 

Надання керівнику на розгляд з результатами 

оцінки та пропозиціями 

1. 

2. 

3. 

4. 
Керівником приймається рішення про 

призначення попередньої перевірки  



5. 

6. 

Викривачу повідомляються його права та обов’язки  

Попередня перевірка проводиться у строк не більше 

10 днів посадовими особами за рішенням керівника 

7. 

8. 

9. 

Звітування та надання пропозицій керівнику по 

завершенню попередньої перевірки 

Рішення керівника 

Викривачу надається  письмова інформація про 

результати попередньої перевірки у триденний строк 

з дня її завершення 



ДОТРИМАННЯ ОБМЕЖЕНЬ 

ЩОДО ОДЕРЖАННЯ 

ПОДАРУНКІВ  

ТА ЗАПОБІГАННЯ ОДЕРЖАННЮ 

НЕПРАВОМІРНОЇ ВИГОДИ 



одержувати 
Заборонено Дозволено 

у зв’язку із  

виконанням 

обов’язків служби 

начальнику від 

підлеглого 

загальнодоступні 

знижки на товари, призи, 

премії, бонуси 

будь-які подарунки від 

близьких осіб незалежно 

від їх вартості 

З обмеженнями 

подарунки, які відповідають 

загальновизнаним уявленням 

про гостинність, якщо сума подарунка: 

одноразово 

за рік 

до  

2 379 грн* 
*станом на 1 липня 

2021 року 

до  

4 540 грн 

ПОДАРУНКИ 



Порівняння понять 

Подарунок Неправомірна  

вигода 

надають/одержують 

безоплатно або за ціною,     

нижчою мінімальної ринкової 

має загальновизнане  

уявлення про гостинність 

має грошові межі,  

визначені Законом 

обіцяють, пропонують,  

надають або одержують  

без законних на те підстав 

має виключно корисливий 

характер 

не має чітко визначеного 

розміру 



Дії в разі надходження 

пропозиції неправомірної вигоди 

чи подарунка: 

відмовитися від пропозиції 

за можливості ідентифікувати 

особу, яка зробила пропозицію 

залучити свідків, якщо це 

можливо 

письмово повідомити про 

пропозицію безпосереднього 

керівника або керівника органу 

1 

2 

3 

4 



ДОТРИМАННЯ ОБМЕЖЕНЬ 

ЩОДО СУМІЩЕННЯ  

І СУМІСНИЦТВА З ІНШИМИ 

ВИДАМИ ДІЯЛЬНОСТІ 



Порівняння понять 

Сумісництво Суміщення 

інша оплачувана  

робота  

в тій ж чи іншій  

установі 

додаткова оплачувана 

робота в тій самій  

установі 

у вільний від 

основної роботи час 

робочий час,  

установлений  

для виконання  

основної роботи 



Сумісництво Суміщення 

нараховується  

заробітна плата 
встановлюється  

доплата 

окремий трудовий 

договір 

наказ про покладання 

обов’язків у порядку 

суміщення 



Посадовим особам забороняється: 

займатися іншою оплачуваною або 

підприємницькою діяльністю 

входити до складу правління, інших виконавчих чи 

контрольних органів, наглядової ради підприємства або 

організації, що має на меті одержання прибутку (крім 

випадків, коли особи представляють інтереси держави чи територіальної 

громади в ревізійній комісії господарської організації) 

 



1 

2 

4 

5 

 Дозволені 

види 

оплачуваної 

діяльності 

 

викладацька 

наукова 

творча 

медична практика 

інструкторська  

та суддівська 

практики із спорту 

3 



КОНТРОЛЬ  

ЗА ЗДІЙСНЕННЯМ 

ПУБЛІЧНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ 



ЗАХОДИ ЩОДО УСУНЕННЯ  

КОРУПЦІЙНИХ РИЗИКІВ В ПУБЛІЧНИХ 

ЗАКУПІВЛЯХ 

Проведення замовником попередніх ринкових консультацій при  

плануванні закупівель, у тому числі отримання рекомендацій 

від субєктів господарювання відповідно до ч.4 ст.4 ЗУ «Про 

публічні закупівлі» 

Розробка наказу органу щодо закупівель, який має 

передбачати детальну регламентацію прав та обов'язків 

відповідальних осіб замовника, визначати систему контролю 

та процедуру залучення уповноваженого підрозділу  

Забезпечення належного обґрунтування доцільності 

необхідних обсягів закупівель  



Проведення внутрішнього аудиту для оцінки ефективності 

закупівель замовника  

Залучення уповноваженого підрозділу (особи) до аналізу 

тендерної документації в окремих закупівлях 

Моніторинг цін при здійсненні закупівель відповідальним 

структурним підрозділом замовника з  обов’язковим 

наданням результатів моніторингу 

Врахування практики Антимонопольного комітету України 

стосовно інших тендерів замовника з метою встановлення, 

які вимоги вже визнавалися дискримінаційними і чи замовник 

застосовує їх надалі 



Аналіз управлінням внутрішньої безпеки Річного плану та 

тендерної документації  

Запровадження попереднього аналізу контрагентів та 

візування уповноваженим підрозділом з питань запобігання 

та виявлення корупції проєктів прямих договорів  

Створення та організація роботи замовником  захищених 

каналів для повідомлення про можливі корупційні 

правопорушення у процедурі закупівлі 

Використання аналітичних модулів для моніторингу цін та 

Примірної методики визначення очікуваної вартості  

предмета закупівлі 



Використання Конструктора та бібліотеки примірних 

специфікацій (http://specifications.prozorro.org/specifications); 

проведення попередніх ринкових консультацій та організації 

їх проведення з метою аналізу ринку   

Запровадження механізму перевірки розробленої тендерної 

документації в частині дотримання вимог до предмета 

закупівлі  

Передбачати заходи заохочення викривачів та сприяння їм у 

повідомленні про можливі факти корупційних або пов'язаних 

з корупцією правопорушень під час процедури закупівлі  



Здійснення юридичною службою моніторингу укладених 

договорів для контролю за дотриманням вимог щодо 

публікації договору в системі електронних закупівель 

Проведення глибинного Аналізу потреб у закупівлях та 

опитування керівників структурних підрозділів для 

отримання необхідної інформації про потребу 

Попередження, виявлення та врегулювання конфлікту 

інтересів під час здійснення публічних закупівель 



ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОВЕДЕННЯ 

ДЕКЛАРУВАННЯ, НАДАННЯ 

РОЗ’ЯСНЕНЬ ЩОДО ПОДАННЯ 

ДЕКЛАРАЦІЙ 

  



провести засідання робочих груп, яким, 

у разі потреби, внести зміни до переліку 

посад працівників, обов’язки яких 

передбачають виконання організаційно-

розпорядчих чи адміністративно-

господарських функцій; 

організувати опрацювання та доведення 

до підрозділів запобігання та виявлення 

корупції (осіб) окремих списків суб’єктів 

декларування; 

організувати своєчасне отримання 

суб’єктами електронного декларування 

електронних цифрових підписів, 

перевірку їх наявності та достовірності; 

Зобов’язання  

керівників 

для успішного 

проведення 

деклараційної 

кампанії: 

1 

2 

 3 



організувати доступ суб’єктів електронного 

декларування до офіційного вебсайту НАЗК через 

інтерактивний телефонний довідник 

Держприкордонслужби; 

довести до осіб, які тривалий час знаходяться у 

відриві від підрозділу (відпустка по догляду за 

дитиною та інше), вимоги щодо оприлюднення 

ними декларацій. 

 4 

 5 

 6 

за необхідності виділити суб’єктам декларування 

робочий час для подання декларацій на робочому 

місці; 



ДОТРИМАННЯ НОРМ І ПРАВИЛ 

ЕТИЧНОЇ ПОВЕДІНКИ 

  
  



Нерозголошення інформації 

Утримання від виконання незаконних  

рішень чи доручень 

Компетентність і ефективність 

Неупередженість 

Політична нейтральність 

Пріоритет інтересів 

Додержання вимог закону та етичних норм 

поведінки 

3 

4 

5 

1 

7 

2 

6 

Вимоги щодо дотримання  

етичної поведінки: 

 



СИСТЕМАТИЧНЕ ПРОВЕДЕННЯ 

АНТИКОРУПЦІЙНОГО 

НАВЧАННЯ, НАДАННЯ 

РОЗ’ЯСНЕНЬ, МЕТОДИЧНОЇ  

ТА  КОНСУЛЬТАЦІЙНОЇ 

ДОПОМОГИ 

  
  



Шляхи підвищення обізнаності персоналу 

вимог антикорупційного законодавства:  

 
проведення занять, семінарів, тренінгів, 

тестувань, службових нарад;  

обговорення проблемних питань і 

типових ситуацій; 

проведення консультаційної та 

роз’яснювальної роботи з персоналом; 

ознайомлення з матеріалами на 

відомчому сайті, дошках оголошень; 

проводення інструктажу щодо основних 

положень антикорупційного законодавства.  



ДЯКУЮ 

ЗА УВАГУ!!! 


