
Звіт 
про стан виконання у І кварталі 2017 року Плану заходів  щодо запобігання 

і протидії корупції у Держфінмоніторингу на 2017 рік 
  

Відповідно до Плану заходів щодо запобігання і протидії корупції в Держфінмоніторингу на 2017 
рік, затвердженого наказом Держфінмоніторингу від 27.12.2016 № 158, Державною службою 
фінансового моніторингу України проведена така робота:  

до п. 1 розділу І 

оприлюднено на офіційному веб-сайті Державної служби фінансового моніторингу України 
(www.sdfm.gov.ua) у розділі «Запобігання корупції» наказ Держфінмоніторингу від 31.01.2017 № 12 
«Щодо проведення оцінки корупційних ризиків»;    

 утворено Комісію з оцінки корупційних ризиків у Державній службі фінансового моніторингу 
України (далі – Комісія), а також визначені терміни проведення оцінки корупційних ризиків та 
розробки Антикорупційної програми Держфінмоніторингу на 2017 рік (наказ Держфінмоніторингу 
від 10.02.2017 № 20 «Про організацію проведення оцінки корупційних ризиків та розробки 
антикорупційної програми Держфінмоніторингу на 2017 рік»); 

до п. 2 розділу І 

Комісією проведено оцінку корупційних ризиків у Державній службі фінансового моніторингу 
України; 

21.02.2017 затверджено Звіт за результатами оцінки корупційних ризиків у Державній службі 
фінансового моніторингу України; 

до п. 3, п. 4 розділу І 

Розроблено та затверджено Антикорупційну програму Державної служби фінансового моніторингу 
України на 2017 рік; 

Антикорупційну програму Державної служби фінансового моніторингу України на 2017 рік 
направлено на погодження до Національного агентства з питань запобігання корупції (лист від 
27.02.2017 № 782/0810-04); 

  

до п. 5 розділу І 

Національне агентство з питань запобігання корупції поінформовано щодо виконання Державної 
програми стосовно реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні (лист від 
14.02.2017  № 567/0810-04); 

до п. 7, п. 8 розділу ІІ 

працівниками Юридичного управління та Управління планування, виконання бюджету, 
бухгалтерського обліку та роботи з персоналом  надається допомога в заповненні декларацій 
працівниками Держфінмоніторингу та роз’яснення щодо застосування антикорупційного 
законодавства; 

до п. 10 розділу ІІ 

під час розробки нормативно-правових актів дотримуються вимоги Закону України «Про засади 
державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», а також принципи і процедури, 
які унеможливлюють наявність у цих актах норм, що створюють сприятливі умови для вчинення 
корупційних діянь та інших правопорушень; 

до п. 11 розділу ІІ 

працівниками Управління планування, виконання бюджету, бухгалтерського обліку та роботи з 
персоналом здійснюється попередження осіб, які претендують на заняття посад державних 



службовців, про спеціальні обмеження, встановлені законами України «Про державну службу» та   
«Про запобігання корупції»;  

до п. 13 розділу ІІ 

представник Юридичного управління бере участь у засіданнях тендерного комітету 
Держфінмоніторингу з метою запобігання можливим проявам корупції, фінансовим 
правопорушенням та іншим зловживанням під час здійснення публічних закупівель; 

до п. 15 розділу ІІ 

можливість повідомити про порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції» 
забезпечено на офіційному веб-сайті Державної служби фінансового моніторингу України 
(www.sdfm.gov.ua) у розділі «Запобігання корупції» вкладці «Лінія для повідомлень про випадки 
корупції в Держфінмоніторингу». Наразі, планується удосконалення умов для повідомлення про 
порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції». 


