
 
ЗАТВЕРДЖЕНО 

Комісією з оцінки корупційних ризиків у 

діяльності Міністерства 

з питань тимчасово окупованих територій та 

внутрішньо переміщених осіб України  

Протокол від «21» січня 2019 р. № 1 

 

Звіт про стан виконання заходів щодо усунення, зниження рівня виявлених корупційних ризиків у діяльності 

Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України, передбачених 

Антикорупційною програмою Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб 

України на 2018 рік 

 

№ Найменування заходу, зазначеного у 

антикорупційній програмі 

Строк 

виконання 

заходу** 

Відповідальні за виконання Стан виконання*** 

Реалізація Стратегії комунікацій та плану заходів з реалізації Стратегії комунікацій в Міністерстві з питань тимчасово окупованих 

територій та внутрішньо переміщених осіб України на 2018 рік 

1. 
Визначення у МТОТ переліку осіб, 

уповноважених на здійснення 

комунікацій з антикорупційних питань 

до 

31.01.2018 

Головний спеціаліст з питань запобігання та 

виявлення корупції Рагімов В.Т.; 

завідувач Сектору взаємодії із засобами масової 

інформації та громадськістю. 

Виконано 

2. 
Затвердження переліку осіб, 

уповноважених на здійснення 

комунікацій з антикорупційних питань 

до 

31.03.2018 

Головний спеціаліст з питань запобігання та 

виявлення корупції Рагімов В.Т.; 

завідувач Сектору взаємодії із засобами масової 

інформації та громадськістю. 

Виконано 

3. 

Публікація та оновлення на 

офіційному веб-сайті МТОТ у розділі 

«Запобігання проявам корупції» з 

антикорупційної тематики 

Протягом 

року 

Головний спеціаліст з питань запобігання та 

виявлення корупції Рагімов В.Т.; 

завідувач Сектору взаємодії із засобами масової 

інформації та громадськістю. 

Виконано 

4. 

Публікація на офіційному веб-сайті 

МТОТ у розділі «Запобігання проявам 

корупції» інформації про речників з 

антикорупційних питань 

Протягом 

року 

Головний спеціаліст з питань запобігання та 

виявлення корупції Рагімов В.Т.; 

завідувач Сектору взаємодії із засобами масової 

інформації та громадськістю. 

Виконано 



5 

Участь у тренінгу осіб, уповноважених 

на здійснення комунікацій з 

антикорупційних питань, стосовно 

запровадження методики оцінювання 

ефективності антикорупційних 

комунікацій та використання ними 

комунікаційних каналів 

ІІ квартал 

2018 року 

Головний спеціаліст з питань запобігання та 

виявлення корупції Рагімов В.Т.; 

начальник Відділу роботи з персоналом  

Луцюк А.І. 

Виконано 

Реалізація Плану заходів щодо усунення виявлених корупційних ризиків у діяльності Міністерства з питань 

тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України на 2018 рік 

6. 
Проведення навчання для працівників 

МТОТ 

ІІ квартал 

2018 р. 

Головний спеціаліст з питань запобігання та 

виявлення корупції Рагімов В.Т.; начальник 

Відділу роботи з персоналом Луцюк А.І. 
Виконано 21.02.2018 р. 

7.  
Проведення навчання для працівників 

МТОТ 

ІІІ квартал 

2018 р. 

Головний спеціаліст з питань запобігання та 

виявлення корупції Рагімов В.Т.; начальник 

Відділу роботи з персоналом Луцюк А.І. 
Виконано 29.08.2018 

8. 

Розроблення та затвердження форми 

ознайомлення особи, яка припиняє 

діяльність, пов’язану з виконанням 

функцій держави, із зобов’язаннями та 

обмеженнями після припинення такої 

діяльності 

ІІ квартал 

2018 р. 

Головний спеціаліст з питань запобігання та 

виявлення корупції Рагімов В.Т.; начальник 

Відділу роботи з персоналом Луцюк А.І. 

начальник Відділу правового забезпечення 

Павловський А.Б. 

50% 

проект акта розроблено 

та погоджено всередині 

органу 



9. 

Розроблення та затвердження порядку 

роботи з запитами на публічну 

інформацію, зверненнями громадян у 

МТОТ, який серед іншого 

унормовуватиме питання запобігання 

та врегулювання конфлікту інтересів у 

осіб, які працюють із відповідними 

документами 

ІІІ квартал 

2018 р. 

Начальник відділу діловодства, роботи зі 

зверненнями громадян та доступу до публічної 

інформації Меркулова М.В.; 

головний спеціаліст з питань запобігання та 

виявлення корупції Рагімов В.Т.; 

начальник Відділу правового забезпечення 

Павловський А.Б. 

50% 

проекту акта розроблено   

10. 

Попередження кожного працівника 

про персональну відповідальність за 

порушення антикорупційного 

законодавства 

Протягом 

року 

Головний спеціаліст з питань запобігання та 

виявлення корупції Рагімов В.Т.; начальник 

Відділу роботи з персоналом Луцюк А.І. 
Виконується 

11. 

Розроблення та затвердження порядку 

дій члена тендерного комітету МТОТ 

під час виникнення та врегулювання 

конфлікту інтересів 

ІІІ квартал 

2018 р. 

Головний спеціаліст з питань запобігання та 

виявлення корупції Рагімов В.Т.; 

начальник Управління адміністративно-

організаційної діяльності Панамарчук О.О.; 

начальник Відділу правового забезпечення 

Павловський А.Б. 

50% 

проект акта розроблено 

та погоджено всередині 

органу 

12. 

Розроблення та затвердження порядку 

дій члена конкурсної комісії МТОТ під 

час виникнення та врегулювання 

конфлікту інтересів 

ІІІ квартал 

2018 р. 

Головний спеціаліст з питань запобігання та 

виявлення корупції Рагімов В.Т.; 

начальник Відділу роботи з персоналом  

Луцюк А.І.; 

начальник Відділу правового забезпечення 

Павловський А.Б. 

50% 

проект акта розроблено 

та погоджено всередині 

органу 

13. 

Розроблення та затвердження форми 

ознайомлення особи, яка припиняє 

діяльність, пов’язану з виконанням 

функцій держави, із зобов’язаннями та 

обмеженнями після припинення такої 

діяльності 

ІІ квартал 

2018 р. 

Головний спеціаліст з питань запобігання та 

виявлення корупції Рагімов В.Т.; 

начальник Відділу роботи з персоналом  

Луцюк А.І. начальник Відділу правового 

забезпечення Павловський А.Б. 

50% 

проект акта розроблено 

та погоджено всередині 

органу 



14. 

 

Попередження кожного працівника 

про персональну відповідальність за 

порушення антикорупційного 

законодавства 

 

Протягом 

року 

Головний спеціаліст з питань запобігання та 

виявлення корупції Рагімов В.Т.; 

начальник Відділу роботи з персоналом Луцюк 

А.І. 

Виконується 

15. 

 

Розроблення та затвердження порядку 

дій працівника під час виникнення та 

для врегулювання конфлікту інтересів 

у МТОТ 

 

ІІІ квартал 

2018 р. 

Головний спеціаліст з питань запобігання та 

виявлення корупції Рагімов В.Т.; 

начальник Відділу правового забезпечення 

Павловський А.Б. 

50% 

проект акта розроблено 

та погоджено всередині 

органу 

16. 

 

Встановлення у довіреностях 

обмежень щодо права особи, яка 

представляє інтереси МТОТ у судах, 

самостійно визнавати позовні вимоги 

іншої сторони та відмовлятися від 

позовів 

Протягом 

року 

Начальник Відділу правового забезпечення 

Павловський А.Б. Виконано 

17. 

 

Встановлення у довіреностях 

обмежень щодо права особи, яка 

представляє інтереси МТОТ у судах 

поширювати інформацію, що 

віднесена законодавством до 

інформації з обмеженим доступом 

IV квартал 

2018 

Начальник Відділу правового забезпечення 

Павловський А.Б. Виконано 

18. 
Проведення планового внутрішнього 

аудиту 

Згідно 

плану 

Головний спеціаліст з питань внутрішнього 

аудиту Саченко В.В. 
Виконано 



19. 

Залучення до проведення внутрішнього 

аудиту головного спеціаліста з питань 

запобігання та виявлення корупції 

Згідно 

плану 

Головний спеціаліст з питань внутрішнього 

аудиту Саченко В.В.; 

головний спеціаліст з питань запобігання та 

виявлення корупції Рагімов В.Т. 

Виконано 

20. 
Залучення експертів, представників 

громадськості (у разі необхідності). 
За потреби 

Головний спеціаліст з питань внутрішнього 

аудиту Саченко В.В. 
За потреби 

21. 

 

Розроблення проекту постанови 

Кабінету Міністрів України "Про 

утворення Міжвідомчої комісії з 

питань узагальнення правової позиції 

держави у питанні відсічі і 

стримування збройної агресії 

Російської Федерації та підготовки 

консолідованої претензії України до 

Російської Федерації щодо реалізації її 

міжнародно-правової відповідальності 

за збройну агресію проти України" 

 

Протягом 

року 

Начальник Управління з питань внутрішньо 

переміщених осіб та гуманітарного 

співробітництва Калупаха І.М.; 

Начальник Відділу правового забезпечення 

Павловський А.Б. 

Виконано.  

постанова КМУ від 

12.12.2018 № 1059 

22. 
Підвищення рівня знань та 

поінформованості працівників 

Згідно 

затвердже -

ного графіку 

Головний спеціаліст з питань запобігання та 

виявлення корупції Рагімов В.Т.; 

начальник Відділу роботи з персоналом  

Луцюк А.І. 

Виконано 

23. 

Надання права підпису Звіту з оцінки 

корупційних ризиків за відсутності 

голови комісії та його заступника 

ІІІ квартал 

2018 р. 

Головний спеціаліст з питань запобігання та 

виявлення корупції Рагімов В.Т.; 

начальник Відділу правового забезпечення 

Павловський А.Б. 

Виконано 



24. 
Проведення навчання для працівників 

МТОТ 

IV квартал 

2018 р. 

Головний спеціаліст з питань запобігання та 

виявлення корупції Рагімов В.Т.; начальник 

Відділу роботи з персоналом Луцюк А.І. 

Виконано  

12.10.2018; 

18.12.2018 

 

Голова Комісії з оцінки корупційних ризиків 

у діяльності Міністерства з питань тимчасово 

окупованих територій та внутрішньо 

переміщених осіб України             А. Б. Павловський 

 
 

Головний спеціаліст з питань 

запобігання та виявлення корупції            В. Т. Рагімов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


