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АНТИКОРУПЦІЙНА ПРОГРАМА
Бюро економічної безпеки України на 2022-2023 роки

Засади відомчої політики щодо запобігання та протидії корупції у Бюро
економічної безпеки України

Антикорупційну програму Бюро економічної безпеки України
на 2022-2023 роки (далі – Програма) розроблено відповідно до статті 19 Закону
України «Про запобігання корупції», а також положень Методології
оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади, затвердженої
рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 02 грудня
2016 року № 126, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28 грудня
2016 року за № 1718/29848, Методичних рекомендацій щодо підготовки
антикорупційних програм органів влади, затверджених рішенням
Національного агентства з питань запобігання корупції  від 19 січня 2017 року
№ 31, та Порядку підготовки, подання антикорупційних програм на
погодження до Національного агентства з питань запобігання корупції та
здійснення їх погодження, затвердженого рішенням Національного агентства з
питань запобігання корупції від 08 грудня 2017 року  № 1379, зареєстрованим у
Міністерстві юстиції України 22 січня 2018 року за № 87/31539.

Політика Бюро економічної безпеки України (далі – БЕБ) щодо
запобігання і протидії корупції ґрунтується на таких підходах:

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

рішень;
пріоритетність додержання прав, свобод і інтересів фізичних та

юридичних осіб;
створення механізмів партнерства з інститутами громадянського

суспільства.
В основу розроблення Програми покладено принципи:
законності,  а саме відповідності антикорупційних заходів Конституції

України, законодавству України у сфері запобігання корупції та іншим
нормативно-правовим актам;

прозорості, а саме відкритості та публічності процесу ідентифікації та
оцінки корупційних ризиків, визначення шляхів з їх усунення (мінімізації);
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доступності, а саме забезпечення участі громадськості та працівників у

формуванні антикорупційних стандартів і процедур;
галузевої належності та всеохопленості, а саме врахування сфери

діяльності БЕБ, визначення заходів відповідно до здійснюваних повноважень і
функцій БЕБ, застосування до всіх працівників БЕБ;

об’єктивності та неупередженості, а саме врахування суспільних інтересів
щодо удосконалення створеної внутрішньої організаційної системи запобігання
та виявлення корупції для досягнення мети Програми.

Програма розроблена на середньостроковий період.

В Програмі, зокрема:
визначено мету;
наведено шляхи і способи зниження рівня корупції в БЕБ;
міститься звіт за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності

БЕБ, проведеної комісією з оцінки корупційних ризиків у діяльності БЕБ на
виконання наказу БЕБ від 07 грудня 2021 року № 38 «Про проведення оцінки
корупційних ризиків у діяльності Бюро економічної безпеки України», у тому
числі, заходи щодо усунення виявлених корупційних ризиків (додаток 1);

розроблено заходи із запобігання і протидії корупції в БЕБ, навчальні
заходи та заходи з поширення інформації щодо програм антикорупційного
спрямування, а також  зазначено індикатори виконання заходів (очікувані
результати) (додаток 2);

визначено процедуру моніторингу її виконання.

Мета Програми
Метою Програми є:
удосконалення системи запобігання і протидії корупції в БЕБ,

забезпечення злагодженості та системності антикорупційної діяльності
структурних підрозділів та територіальних управлінь БЕБ;

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

Шляхи та способи розв’язання проблеми
Проблему зниження рівня корупції в БЕБ передбачається розв’язати за

такими пріоритетними напрямами:
забезпечення системного підходу до запобігання і протидії корупції;
реалізація антикорупційної політики в кадровому менеджменті,

формування негативного ставлення до корупції, навчання та заходи з
поширення інформації щодо програм антикорупційного спрямування;

здійснення заходів щодо дотримання вимог фінансового контролю,
запобігання та врегулювання конфлікту інтересів;
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запобігання корупції у сфері публічних закупівель, посилення

ефективності управління фінансовими та матеріальними ресурсами,  розвиток та
підтримка системи внутрішнього аудиту;

забезпечення дотримання працівниками БЕБ вимог і обмежень,
встановлених Законом України «Про запобігання корупції», запобігання
порушенню етичних норм, скоєнню вчинків, які можуть підірвати авторитет
БЕБ, негативно вплинути на репутацію працівника;

формування культури повідомлення про можливі факти корупційних або
пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про
запобігання корупції»;

співпраця з громадськістю та міжнародними організаціями щодо
здійснення антикорупційних заходів.

Процедури з моніторингу , оцінки виконання та періодичного перегляду
Програми

Моніторинг та координація виконання Програми здійснюється
Директором БЕБ або його заступником (першим заступником) згідно із
затвердженим розподілом обов’язків.

Безпосередня організація роботи з виконання Програми, формування
пропозицій у разі необхідності в її корегуванні та поточний моніторинг
здійснюється Відділом запобігання та виявлення корупції БЕБ, який в разі
необхідності інформує про хід виконання Програми Директора БЕБ або його
заступника (першого заступника) згідно із затвердженим розподілом
обов’язків.

Громадський контроль Програми здійснюється Радою громадського
контролю при БЕБ. До контролю можуть також залучатися міжнародні
інституції та представники громадянського суспільства.

Оцінка результатів здійснення заходів, передбачених Програмою,
проводиться не рідше одного разу на півріччя. Стан виконання передбачених
програмою заходів визначається за такими критеріями: «Виконано» або
«Постійно виконується»  – у разі якщо запланований захід у звітному періоді
виконано або постійно виконується протягом звітного періоду;

«У стадії виконання» – у разі якщо у звітному періоді виконання заходу
розпочато; «Не виконано» – у разі якщо виконання  заходу у звітному періоді
не розпочиналося.

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

За результатами узагальнення інформації, наданої відповідальними за
виконання Програми, про стан виконання передбачених цією програмою
заходів Відділ запобігання та виявлення корупції БЕБ готує  Директору БЕБ або
його заступнику (першому заступнику) згідно із затвердженим розподілом
обов’язків, інформацію про кількість виконаних передбачених Програмою
заходів та їх частку (у відсотках) у загальній кількості заходів, що мали бути
виконані у відповідному звітному періоді: І півріччя, календарний рік.
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Інформація про стан виконання Програми подається до Національного

агентства з питань запобігання корупції та розміщується на офіційному
вебсайті БЕБ у рубриці «Запобігання корупції».

Програма підлягає перегляду в разі:
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 акта;

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

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

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

Т. в. о.  керівника Відділу
запобігання та виявлення корупції Андрій ГРАМА


