
 

 
 

 

 
ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ 

 
 

НАКАЗ 
(з основної діяльності) 

________________                                                           Київ                                                        № ________________ 

 
  

Про внесення змін до Антикорупційної  

програми Державної служби України з  

надзвичайних ситуацій на 2020-2022 роки 

 

Керуючись вимогами Закону України «Про запобігання корупції»,                   

а також на виконання листа Національного агентства з питань запобігання 

корупції (далі — Національне агентство) від 11.12.2020 № 22-03/65294/20                   

та його наказу від 08.12.2020 № 555/20 «Про погодження антикорупційної 

програми Державної служби України з надзвичайних ситуацій                                       

на 2020 — 2022 роки», з метою урахування пропозицій Національного                  

агентства до Антикорупційної програми ДСНС на 2020 — 2022 роки                              

і забезпечення ефективності передбачених нею заходів впродовж                                

2021 — 2022 років 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Внести до Антикорупційної програми Державної служби України                    

з надзвичайних ситуацій на 2020 — 2022 роки, затвердженої наказом ДСНС                

від 10.06.2020 № 349 (із змінами), такі зміни: 

1) у додатку 1 до Антикорупційної програми: 

графу «Зміст заходу» позиції 6 викласти в такій редакції: 

«Розробка технічних вимог щодо автоматизації оперативного обліку 

матеріально-технічних цінностей органів та підрозділів ДСНС, а також її 

впровадження в системі ДСНС відповідно до норм чинного законодавства»; 

графу «Зміст заходу» позиції 17 доповнити абзацом такого змісту: 

«Запровадження автоматизованої системи проведення перевірок 

(контрольних заходів) об’єктів, які підлягають перевіркам, та осіб, 

відповідальних за здійснення перевірок»; 

графу «Зміст заходу» позиції 19 доповнити абзацом такого змісту: 

«Запровадження єдиної електронної системи медичного обліку 

персоналу ДСНС за результатами проведених аудитів ефективності                
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здійснення медичного забезпечення осіб рядового і начальницького складу 

служби цивільного захисту медичними підрозділами ДСНС». 

2) у додатку 2 до Звіту за результатами оцінки корупційних ризиків                    

у діяльності ДСНС «Заходи щодо усунення (мінімізації) корупційних                   

ризиків, ідентифікованих у діяльності Державної служби України з 

надзвичайних ситуацій»: 

графу «Заходи щодо усунення корупційного ризику» позиції 5 викласти 

в такій редакції: 

«Розробка технічних вимог щодо автоматизації оперативного обліку 

матеріально-технічних цінностей органів та підрозділів ДСНС, а також її 

впровадження в системі ДСНС відповідно до норм чинного законодавства»; 

графу «Заходи щодо усунення корупційного ризику» позиції 16 

доповнити абзацом такого змісту: 

«Запровадження автоматизованої системи проведення перевірок 

(контрольних заходів) об’єктів, які підлягають перевіркам, та осіб, 

відповідальних за здійснення перевірок»; 

графу «Заходи щодо усунення корупційного ризику» позиції 18  

доповнити абзацом такого змісту: 

«Запровадження єдиної електронної системи медичного обліку 

персоналу ДСНС за результатами проведених аудитів ефективності здійснення 

медичного забезпечення осіб рядового і начальницького складу служби 

цивільного захисту медичними підрозділами ДСНС». 

 

2. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 

 

 

Голова                                                                        Микола ЧЕЧОТКІН 


