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Начальникові
відділу з питань запобігання та
виявлення корупції
Головного управління
Національної гвардії України
підполковнику
Олександру КОРОНЕНКУ

^^ф -/< Г ЗІГ

від

Про надсилання звіту

На виконання вимог Інструкції про організацію роботи з питань
запобігання та виявлення корупції в Національній гвардії України,
затвердженої наказом командувача Національної гвардії України від 29.03.2018
№ 155, надсилаємо звіт про стан організації діяльності з питань запобігання та
виявлення корупції в Національній академії Національної гвардії України за
III квартал 2020 року.
Додаток: на 33 арк. в 1 прим.

Голова уповноваженого підрозділу
з питань запобігання та виявлення корупції
підполковник

Костянтин Сердюк 53-23

Олена ІВАНОВА

ЗВІТ
Про стан організації діяльності з питань запобігання та виявлення корупції
в Національній академії Національної гвардії України за III квартал 2020 року
1. Інформація про уповноважених осіб з питань запобігання та виявлення корупції
Військова частина
Військове звання
Контактні телефони,
Прізвище, ім’я та по
Посада
батькові
електронна адреса
1
2
3
4
5
Національна академія
підполковник
Іванова Олена
(057) 732-37-83
Заступник начальника
Національної гвардії
апїісогпап§и@п§и.§оу.иа
Вячеславівна
Академії по роботі з
України
особовим складом (голова
уповноваженого підрозділу
з питань запобігання та
виявлення корупції
Національна академія
Національної гвардії
України
Національна академія
Національної гвардії
України

підполковник

Сердюк Костянтин
Миколайович

підполковник

Харченко Олександр
Васильович

Національна академія
Національної гвардії
України
Національна академія
Національної гвардії
України

підполковник

Шум
Віталій Богданович

полковник

Дем’янюк Віктор
Андрійович

Національна академія
Національної гвардії
України

підполковник юстиції

Волков Ігор
Миколайович

Начальник відділу кадрів
Академії
(заступник голови)
Т.в.о. начальника
фінансового відділу
(головного бухгалтера)
Академії
Начальник відділу по
роботі з особовим складом
Академії
Заступник начальника
Київського факультету
Академії по роботі з
особовим складом
Начальник юридичної
служби

(057) 732-76-28
апіїсотап§іі@п§и.§ОУ.иа
(057) 732-98-19
ап1ісотап§и@п§и.§оу.иа

(057) 739-26-74
апІісотап§и@п§и.§оу.иа
апІісотап§и@пеіі.§оул!а

(057) 732-68-42
апіїсогпап§и@п§и.£оу.иа

Національна академія
Національної гвардії
України

капітан юстиції

Рева Олександр
Олександрович

Старший юрисконсульт
родів військ і служб
Київського факультету.

апІісогпап§и@п§ц ,§оV.иа

2. Заходи з виконання Антикорупційної програми НГУ на 2020 рік
Найменування
Строк
Відповідальні за
Найменування заходу
Результати виконання
завдання
виконання
виконання
1
2
3
4
5
І. Забезпечення системного підходу до організації діяльності щодо запобігання і виявлення корупції
1. Забезпечення
1. 3 урахуванням кадрових Протягом
НА, ЗНА по
Здійснюється
своєчасне
визначення
ефективного
змін, що проводяться у
2020 року
РОС, НВК
уповноважених осіб з питань запобігання та
функціонування
військових частинах,
Академії
виявлення корупції з урахуванням кадрових
підрозділів
визначення
змін.
(уповноважених
уповноважених осіб з
Юридичною
службою
Академії
осіб) з питань
питань запобігання і
підготовлено наказ начальника Академії від
запобігання і
виявлення корупції
11.03.2020 № 233 «Про внесення змін до
виявлення корупції
наказу начальника Академії від 11.11.2019
№ 1080 «Про визначення складу та
організацію
роботи
уповноваженого
підрозділу з питань запобігання та
виявлення корупції в Академії». Головою
уповноваженого підрозділу з питань
запобігання
та
виявлення
корупції
призначено
заступника
начальника
Академії по роботі з особовим складом
підполковника Іванову О.В., до складу
уповноваженого підрозділу з питань
запобігання
та
виявлення
корупції
призначено
представника
фінансового
органу - підполковника
Харченка
О.В., начальника фінансового відділу
(головного бухгалтера);
наказом начальника Академії від 29.07.2020
№ 568 «Про внесення змін до наказу
начальника
Академії
від
11.11.2019
№ 1080 «Про визначення складу та

організацію
роботи
уповноваженого
підрозділу з питань запобігання та
виявлення корупції в Академії» (зі
змінами)» до складу уповноваженого
підрозділу з питань запобігання та
виявлення корупції призначено начальника
відділу по роботі з особовим складом
підполковника Шума В.Б.;
наказом начальника Академії від 29.09.2020
№ 818 «Про внесення змін до наказу
начальника
Академії
від
11.11.2019
№ 1080 «Про визначення складу та
організацію
роботи
уповноваженого
підрозділу з питань запобігання та
виявлення корупції в Академії» (зі
змінами)» до складу уповноваженого
підрозділу з питань запобігання та
виявлення корупції призначено старшого
юрисконсульта родів вйськ і служб
Київського факультету капітана юстиції
Реву О.О.
Начальник юридичної служби приймає
особисту
участь
у
засіданнях
уповноваженого підрозділу з питань
запобігання і виявлення корупції з питань
реалізації
вимог
антикорупційного
законодавства в Академії.
II. Антикорупційні заходи з питань кадрового забезпеч*;ння, формування негативного ставлення до корупції,
навчання та заходи з поширення інформації щодо програм антикорупційного спрямування
1.
Удосконалення 1. Проведення перевірок Протягом
НА, НВК
Заходи
щодо
проведення
перевірок
системи
кадрового достовірності відомостей 2020 року
передбачених
зазначеним
законом
в
забезпечення,
щодо
застосування
Академії проводяться, матеріали перевірок

підвищення
антикорупційного
потенціалу
прийняття кадрових
рішень

2. Забезпечення
доброчесності через
здійснення
правового
виховання,
організація

заборон,
передбачених
частинами 3 і 4 статті 1
Закону
України
«Про
очищення влади»

оформлюються
згідно
розпорядження
начальника управління кадрової роботи
Головного управління Національної гвардії
України від 15.03.2017
№ 27/21/31469.
Відповідно до Закону України «Про
очищення влади» Академією протягом
звітного періоду року проведено перевірку
відносно 213 осіб.
Висновки про результати достовірності
відомостей, передбачених Законом України
«Про очищення влади», зберігаються в
особових справах військовослужбовців та
службовців Академії.
Спеціальні перевірки стосовно осіб, які
претендують на зайняття посад, які
передбачають зайняття відповідального або
особливо відповідального становища та
посад з підвищеним корупційним ризиком
протягом І, II, III кварталів 2020 року в
Академії не проводилися за відсутності
підстав.

2. Проведення спеціальних Протягом
НА, НВК
перевірок стосовно осіб, 2020 року у
які
претендують
на визначені
зайняття
посад,
які законодавств
передбачають
зайняття ом строки
відповідального
або
особливо відповідального
становища та посад з
підвищеним корупційним
ризиком
в
органах
військового управління та
військових частинах
1. Проведення лекцій, Протягом
ВРОС, НЮС, Юридичною
службою
Академії
семінарів, круглих столів, 2020 р. (за
підготовлено наказ начальника Академії від
члени
інформувань, тренінгів із окремими уповноваженого 24.12.2019 № 1241 «Про затвердження
різними
категоріями планами)
підрозділу 3 Плану заходів щодо запобігання і протидії
корупції
у
Національній
академії
посадових осіб НГУ з
питань
питань
вивчення
запобігання та Національної гвардії України на 2020 рік».

підготовки і
підвищення
кваліфікації з питань
запобігання і
виявлення корупції

антикорупційного
законодавства та практики
його
практичного
застосування

виявлення
корупції

У І кварталі 2020 року юридичною
службою
підготовлені
пропозиції
з
організації антикорупційної діяльності в
Академії на 2020 рік та включені до
протоколу наради командування Академії
від 17.01.2020 № 10 «Про підсумки
виконання Плану заходів Національної
академії Національної гвардії України щодо
запобігання та виявлення корупції в 2019
році. Завдання з реалізації антикорупційної
стратегії щодо запобігання та протидії
корупції
в
Національній
академії
Національної гвардії України на 2020 рік».
17.01.2020 начальником юридичної служби
підполковником юстиції Волковим І.М.
проведено роботу по підведенню підсумків
виконання Плану заходів Академії щодо
запобігання та виявлення корупції за 2019
рік та визначено завдання з реалізації
антикорупційної стратегії щодо запобігання
та протидії корупції в Академії на 2020 рік.
07.02.2020 начальником юридичної служби
підполковником юстиції Волковим І.М.
проведено інформування серед офіцерів
Академії на тему: «Вимоги Закону України
«Про
запобігання
корупції»
щодо
обмеження спільної роботи близьких осіб».
14.02.2020 начальником відділу кадрів
підполковником
Сердюком К.М. проведено інформування
серед офіцерів Академії на тему:
«Актуальні
зміни
антикорупційного

законодавства з питань виконання заходів
електронного декларування».
06.03.2020 начальником юридичної служби
підполковником юстиції Волковим І.М.
проведено інформування серед офіцерів
Академії на тему: «Порядок заповнення
декларацій
про
майно,
доходи
і
зобов’язання фінансового характеру».
У II кварталі на виконання розпорядження
Головного управління Національної гвардії
України від 30.04.2020 № 27/1/2-2597
доведено під підпис підпорядкованим
військовим службовим особам щодо
кримінальної відповідальності за вчинення
корупційних злочинів, у випадку їх
вчинення шляхом зловживання службовим
становищем,
а
також
злочинів,
передбачених
Кримінальним
кодексом
України, а також Кодексом України про
адміністративні правопорушення; доведено
під підпис підпорядкованим суб’єктам
декларування вимоги розділу VII Закону
України «Про запобігання корупції», а
також роз’яснення Національного агентства
з
питань
запобігання
корупції
від
13.02.2020 № 1 та від 01.04.2020 № 2 щодо
застосування окремих положень Закону
стосовно заходів фінансового контролю.
05.06.2020 начальником юридичної служби
підполковником юстиції Волковим І.М.
проведено інформування серед курсантів та
військовослужбовців строкової військової

служби на тему: «Види юридичної
відповідальності
за
корупційні
або
пов’язані з корупцією правопорушення».
У III кварталі юридичною службою
підготовлено
протокол
наради
командування від 13.07.2020 № 31 «Про
дотримання
антикорупційного
законодавства щодо обмеження спільного
проходження військової служби (роботи)
близьких осіб, запобігання та врегулювання
конфлікту
інтересів
у
підрозділах
Академії».
Розпорядженням начальника Академії від
25.07.2020 № 163 до особового складу під
особистий
підпис
доведені
вимоги
законодавства України щодо запобігання
корупції, кримінальна та адміністративна
відповідальність за вчинення корупційних
злочинів.
Юридичною
службою
Академії
підготовлено наказ начальника Академії від
30.07.2020 № 570 «Про внесення змін до
наказу начальника Академії від 24.12.2019
№ 1241 «Про затвердження Плану заходів
щодо запобігання і виявлення корупції у
Національній академії Національної гвардії
України на 2020 рік».
09.09.2020 начальником юридичної служби
підполковником юстиції Волковим І.М.
проведено заняття з головними сержантами
підрозділів на тему «Правові основи
антикорупційної діяльності в Національній
гвардії України».________________________

15.09.2020 начальником юридичної служби
підполковником юстиції Волковим І.М.
проведено заняття з командирами рот
підрозділів
забезпечення Національної
академії Національної гвардії України на
тему: «Правові основи антикорупційної
діяльності в Національній гвардії України».
Юридичною службою Академії внесені
положення
Закону
України
«Про
запобігання
корупції»
до
Проекту
колективного договору.
Протягом І, II, III кварталів 2020 року
проінструктовано 39 посадових осіб з
основних
положень
антикорупційного
законодавства.
Листи інструктажів з підписами посадових
осіб зберігаються у справі «Листування з
питань організації діяльності у сфері
запобігання та виявлення корупції».
Облік
заходів
щодо
підвищення
кваліфікації у сфері запобігання та
виявлення корупції ведеться у Журналі
обліку
заходів
щодо
підвищення
кваліфікації у сфері запобігання та
виявлення
корупції,
проведених
уповноваженими
особами
з
питань
запобігання та виявлення корупції б/н.
На виконання положень Інструкції про
організацію роботи з питань запобігання та
виявлення корупції в Національній гвардії
України,
затвердженої
наказом
командувача Національної гвардії України

від 29.03.2018
№ 155 у відділі
кадрів Академії ведеться Журнал обліку
проведених уповноваженими особами з
питань запобігання та виявлення корупції
інструктажів
з
питань
дотримання
антикорупційного
законодавства
з
особовим складом Національної академії
Національної гвардії України б/н.
Забезпечено надання консультацій в ході
проведення та правової оцінки матеріалам
службового розслідування за фактом
вчинення корупційного або пов’язаного з
корупцією
правопорушення
старшим
солдатом Звягінцевою А.Ю.
Забезпечено надання консультацій в ході
проведення та правової оцінки матеріалам
службового розслідування за фактом
вчинення корупційного або пов’язаного з
корупцією правопорушення сержантом
Самойловим С.А.
На Київському факультеті проведені
наступні заходи з питань вивчення
антикорупційного законодавства:
20.01.2020 старшим юрисконсультом родів
військ і служби Київського факультету
Академії серед постійного особового
складу Київського факультету проведено
правове
інформування
на
тему:
«Виникнення
реального,
потенційного
конфлікту інтересів, порядок врегулювання
виявленого конфлікту інтересів у осіб, що
перебувають на державній службі».________

17.02.2020 начальником відділу кадрів та
обліку Київського факультету майором
Загороднім С.В. проведено інформування
серед
постійного
особового
складу
Київського факультету Академії на тему:
«Актуальні
законодавчі
зміни
в
декларуванні у 2020 році».
13.03.2020
заступником
начальника
Київського факультету по роботі з
особовим складом полковником
Дем’янюком В.А. проведено інформування
серед перемінного складу Київського
факультету на тему: «Правовий статус
уповноваженого з питань запобігання та
виявлення корупції. Основні заходи та
напрями роботи з профілактики та протидії
корупції».
КвІтень-травень 2020 року (на початку
навчальних занять з кожною навчальною
групою у зв’язку з обмеженнями введеними
під час пандемії коронавірусу) викладачами
кафедри правового забезпечення СБД НГУ
КФ НА НГУ та старшим юрисконсультом
Київського факультету капітаном юстиції
Ревою О.О.
проведено
правові
інформування з переміним особовим
складом Київського факультету на теми:
«Запобігання вчиненню корупційних діянь,
щодо отримання не правомірної вигоди»,
«Виникнення
реального,
потенційного
конфлікту інтересів, порядок врегулювання
виявленого конфлікту інтересів осіб що

перебувають на державній службі».
18.05.2020 начальником відділу кадрів та
обліку Київського факультету майором
Загороднім
С.В.
проведено
правове
інформування на тему: «Доведення до
особового складу статті 45 ККУ, розділ 13А Кодексу України про адміністративні
правопорушення, статей 45,46,5,52 розділу
VII Закону України «Про запобігання
корупції».
20.05.2020
заступником
начальника
Київського факультету по роботі з
особовим
складом
полковником
Дем’янюком В.А. проведено інформування
серед
постійного
особового
складу
Київського факультету Академії на тему:
«Доведення до особового складу роз’яснень
Національного
агентства
з
питань
запобігання корупції від 13.02.2020 №1 та
01.04.2020 № 2 щодо застосування окремих
положень Закону України «Про запобігання
корупції» стосовно заходів фінансового
контролю особового складу Київського
факультету».
03.09, 04.09, 07.09.2020 начальниками
курсів
та
командирами
структурних
підрозділів
проведено
правове
інформування на тему «Ознайомлення з
вимогами статей 22, 23, 24, 38, 41, 42, 65
Закону України «Про запобігання корупції»
та
кримінальної
відповідальності
за
вчинення_____ корупційних_____ злочинів,

2. Надання консультацій
та роз’яснень з питань
антикорупційного
законодавства та практики
його
застосування
посадовим
особам,
військовослужбовцям
і
працівникам НГУ за їх
зверненням

Протягом
2020 року

передбачених статтями 354, 364, 369,
369-2 Кримінального кодексу України.
Капітан юстиції Рева О.О., старший
юрисконсульт родів військ і служб
Київського факультету, який призначений
до складу
уповноваженого підрозділу з питань
запобігання та виявлення корупції в
Академії наказом начальника від 29.09.2020
№ 818, підвищив кваліфікацію з питань
запобігання
і
протидії
корупції
у
Національній академії внутрішніх справ,
посвідчення від 23.11.2018 № 1793.
НЮС, члени 3 метою виконання положень Інструкції
уповноваженого про
організацію
роботи
з
питань
підрозділу 3 запобігання та виявлення корупції в
питань
Національній гвардії України, затвердженої
запобігання та наказом командувача Національної гвардії
України від 29.03.2018 № 155 протягом І,
виявлення
корупції в
II, III кварталів 2020 року надано
Академії
вісімнадцять кваліфікованих консультацій
та
роз’яснень
військовослужбовцям
Академії за їх зверненням щодо заповнення
електронної
декларації,
щодо
попередження корупційних ризиків у
діяльності тендерного комітету, щодо
організації
роботи
уповноваженого
підрозділу з питань запобігання та
виявлення корупції.
Облік наданих консультацій та роз’яснень
ведеться у Журналі обліку наданих
уповноваженими
особами
з
питань

запобігання
та
виявлення
корупції
консультацій
щодо
антикорупційного
законодавства особовому складу НА НГУ.
Протягом І, II, III кварталів 2020 року
юридичною службою Академії здійснені
правові консультування посадових осіб
Академії щодо принципів, порядку та
відповідальності суб’єктів декларування під
час
здійснення
заходів
фінансового
контролю.
3.
Забезпечення Протягом
ВРОС, нюс, Протягом І, II, III кварталів 2020 року у
розроблення
2020 року
члени
діяльність
посадових
осіб
Академії
інформаційних матеріалів
уповноваженого впроваджено
методичні
рекомендації
антикорупційної
підрозділу 3 «Організація роботи комісії з оцінки
спрямованості
корупційних ризиків в Національній
питань
запобігання та академії Національної гвардії України».
виявлення
корупції
III. Здійснення заходів щодо дотримання вимог фінансового контролю, запобігання та врегулювання конфлікту
інтересів
1. Забезпечення
1.
Визначення
та Протягом НА, НВК, члени На виконання розпорядження Головного
забезпечення
вимог
2020 року уповноваженого управління Національної гвардії України
антикорупційного
функціонування посадових
підрозділу 3 від 17.02.2020 Р-14 «Про проведення факту
законодавства в
осіб, відповідальних за
питань
подання електронних декларацій за 2019 рік
частині фінансового проведення перевірок за
запобігання та суб’єктами декларування Національної
фактами
подання
контролю
виявлення
гвардії України» (зі змінами згідно
декларантами із числа
корупції в
розпорядження
Г оловного управління
особового складу НГУ
Академії
Національної гвардії України від 02.04.2020
декларації
особи,
№ Р-19) наказом начальника Академії від
уповноваженої
на
04.03.2020 № 211 «Про проведення
виконання
функцій
перевірки факту подання електронних
держави або місцевого
декларацій
за 2020
рік суб’єктами

самоврядування.
Проведення
відповідних
перевірок.

декларування Академії» визначений склад
посадових
осіб,
відповідальних
за
проведення перевірки факту подання
суб’єктами декларування декларації осіб,
уповноважених на виконання функцій
держави або місцевого самоврядування.
Згідно даних, внесених до журналу обліку
проведених перевірок факту подання,
неподання чи несвоєчасного подання
декларацій суб’єктами декларування у
Національній академії Національної гвардії
України станом на 30.06.2020 проведено
350 перевірок, якими порушень не
виявлено.
2. Забезпечення
1. Збір та узагальнення Щомісячно НА, НВК, члени Щомісячно оновлюється список близьких
виконання вимог
оновленої інформації про протягом уповноваженого осіб відповідно до Закону України «Про
антикорупційного
близьких
осіб,
які 2020 року
підрозділу 3 внесення змін до деяких законодавчих актів
законодавства в
проходять
військову
питань
України щодо забезпечення ефективності
частині запобігання службу або працюють в
запобігання та інституційного
механізму
запобігання
та врегулювання
Академії
виявлення
корупції».
конфлікту інтересів,
корупції в
На виконання розпорядження командувача
обмеження роботи за
Академії
Національної гвардії України від 20.07.2020
сумісництвом,
№
Р-32
«Про
виконання
заходу,
зайняття іншою
передбаченого
Антикорупційного
оплачуваною
програмою Національної гвардії України на
діяльністю
2020 рік» в Академії оновлений список
військовослужбовців
(працівників)
Національної академії Національної гвардії
України, які мають близьких осіб, що
проходять військову службу (працюють) у
Національній
гвардії
України.
Про
виконання заходу здійснено доповідь до

1. Попередження
можливості
одержання
неправомірної
вигоди при
використанні
військового майна,
інших матеріальних
засобів

Головного управління Національної гвардії
України, вихідний від 19.08.2020 № 84/41341.
2. Проведення перевірок Протягом
НВК, члени
У І, II, III кварталі 2020 року випадків
дотримання службовими 2020 року уповноваженого відносин прямого підпорядкування між
особами
НГУ
підрозділу 3 близькими особами, які проходять службу в
антикорупційного
питань
Академії, не виявлено.
законодавства
щодо
запобігання та У III кварталі у зв’язку із змінами у складі
обмеження
спільної
виявлення
уповноваженого
підрозділу
з питань
роботи
близьких осіб,
корупції в
запобігання
та
виявлення
корупції
запобігання
та
Академії
здійснено оновлення наказів начальника
врегулювання конфлікту
Академії
про
застосування
заходів
інтересів та ефективності
зовнішнього
врегулювання
конфлікту
вжитих
заходів
щодо
інтересів у заступників начальника Академії
запобігання
та
генерал-майора
Морозова
О.О.
(від
врегулювання конфлікту
14.08.2020 № 629), полковника Мартиненка
інтересів
С.І. (від 14.08.2020 № 630), полковника
Шабаліна О.Ю. (від 14.08.2020 № 631).
IV. Запобігання корупції при використанні матеріальних ресурсів
1.
Проведення Протягом
ЗНА, НВРВС, Відповідно до службових завдань з
(планових/позапланових
2020 року за комплексні та 10.02.2020 по 14.02.2020 комплексною
раптових) перевірок (з рішенням
цільові групи групою офіцерів управління Академії було
виїздом
на
місце) начальника офіцерів, члени проведено перевірку та надано допомогу
виконання
посадовими Академії та уповноваженого командуванню факультету логістики.
особами
законодавства
згідно 3
підрозділу 3 Окремими офіцерами була проведена
щодо
обліку,
окремим
питань
робота за напрямком щодо виконання
використання та списання графіком
запобігання та посадовими
особами
факультету
військового
майна,
виявлення
законодавства
стосовно
обліку,
збереження
та
використання та списання військового
корупції в
використання
Академії
майна,
збереження
та
використання
матеріальних засобів
матеріальних засобів з метою попередження
можливості
одержання
неправомірної

вигоди при використанні військового
майна,
інших
матеріальних
засобів
посадовими особами факультету. Проведена
перевірка
наявності
матеріальних
цінностей по службах тилу, що рахуються
за підрозділами факультету логістики
показала, що витрат та нестач матеріальних
цінностей не виявлено.
Крім того, окремими офіцерами була
проведена робота за напрямком щодо
виявлення
корупційних
ризиків
при
використанні
особового
складу.
За
результатами роботи комплексної групи
складено доповідну записку про результати
перевірки
від
21.02.2020.
Оригінал
зазначеної доповідної записки зберігається
в відділі родів військ та служб Академії в
справі
№ 208/1 «Матеріали роботи
цільових та комплексних груп в підрозділах
Академії».
Відповідно до службових завдань з
10.03.2020 по 14.03.2020 комплексною
групою офіцерів управління Академії було
проведено перевірку та надано допомогу
командуванню
командно-штабного
факультету.
Окремими офіцерами була проведена
робота за напрямком щодо виконання
посадовими
особами
факультетів
законодавства
стосовно
обліку,
використання та списання військового
майна,
збереження
та
використання

матеріальних засобів з метою попередження
можливості
одержання
неправомірної
вигоди при використанні військового
майна,
інших
матеріальних
засобів
посадовими особами факультету логістики.
В ході роботи проведено усне опитування
особового складу підрозділів командноштабного факультету по знанням діючих
наказів, що регламентують діяльність служб
тилу, норм забезпечення матеріальними
засобами, кратності до вартості майна при
втраті або нестачі. Проведена вибіркова
перевірка наявності матеріальних цінностей
по службах тилу, що рахуються за
підрозділами
командно-штабного
факультету показала, що втрат та нестач
матеріальних цінностей не виявлено.
Перевірено правильність зберігання та
експлуатація
речового
майна,
майна
продовольчої та квартирно-експлуатаційної
служб.
Було
проведено
опитування
військовослужбовців з положень статей
ККУ, щодо викрадення чи втраті зброї та
іншого військового майна.
За результатами роботи комплексної групи
складено доповідну записку від 20.03.2020.
Оригінал зазначеної доповідної записки
зберігається в відділі родів військ та служби
Академії в справі № 208/1 «Матеріали
роботи цільових та комплексних груп в
підрозділах Академії».
В період з 10 по 14 лютого 2020 року

психологом
відділення
психологічного
забезпечення службовцем
Зальотіним І.В. було вивчено соціальнопсихологічний
клімат
на
факультеті
логістики. До анкет по вивченню соціальнопсихологічного клімату були включені
питання корупційного спрямування. Про
результати роботи в складі комплексної
групи на факультеті логістики складено
доповідну записку начальнику Академії та
зареєстровано від
14.02.2020. Оригінал
зазначеної доповідної записки зберігається
в відділенні психологічного забезпечення в
справі
№ 57/1 дек відповідно до
наказу МВС від 26.12.2016 № 1351 пункту
20.10 п.п. 4 «Узагальнена інформація про
результати
вивчення
соціальнопсихологічного клімату у військових
колективах».
В період з 10 по 14 березня 2020 року під
час роботи у складі комплексної групи
психологом
відділення
психологічного
забезпечення службовцем
Зальотіним І.В. було вивчено соціальнопсихологічний
клімат
на
командноштабному факультеті.
До
анкет
по
вивченню
соціальнопсихологічного клімату були включені
питання корупційного спрямування.
Про результати роботи в складі комплексної
групи на командно-штабному факультеті
складено доповідну записку начальнику

Академії та зареєстровано від 14.03.2020.
Оригінал зазначеної доповідної записки
зберігається в відділенні психологічного
забезпечення в справі
№ 57/1 дек.
У II кварталі 2020 року було сплановано
роботу
2-х
комплексних
груп
на
гуманітарному факультеті та в батальйоні
забезпечення навчального процесу, які були
перенесені на інший термін у зв’язку з
противоепідемічними обмеженнями.
Відповідно до службового завдання з
27.07.2020 по 31.07.2020 комплексною
групою офіцерів управління Академії було
проведено перевірку та надано допомогу
керівництву навчального центру.
Капітаном Алисименком А.М., помічником
начальника
квартирно-експлуатаційної
служби відділу тилового забезпечення, була
проведена робота за напрямком щодо
виконання
посадовими
особами
навчального центру законодавства стосовно
обліку,
використання
та
списання
військового
майна,
збереження
та
використання матеріальних засобів з метою
попередження
можливості
одержання
неправомірної вигоди при використанні
військового майна, інших матеріальних
засобів посадовими особами факультету. В
ході перевірки наявності матеріальних
цінностей по службах тилу, що рахуються
за
навчальним
центром,
нестач

2. Усунення
корупційних ризиків
у сфері обліку
благодійної
допомоги, подання
фінансової,
бюджетної та іншої
звітності, її
невідповідність

1.
Контроль
з
боку
структурних
підрозділів
НГУ,
органів
забезпечення, командирів
військових
частин
за
своєчасним
і
повним
відображенням в обліку
проведених операцій з
одержання
благодійної

Протягом
2020 року

НА, НФВ

матеріальних цінностей не виявлено.
Про результати роботи в складі комплексної
групи у навчальному центрі складено
доповідну записку начальнику Академії та
зареєстровано від 04.08.2020.
Оригінал зазначеної доповідної записки
зберігається в відділі родів військ та служби
Академії в справі № 208/1 «Матеріали
роботи цільових та комплексних груп в
підрозділах Академії».
В ході роботи у складі комплексної групи
психологом
служби
психологічного
забезпечення службовцем
Зальотіним І.В. було вивчено соціальнопсихологічний клімат у навчальному центрі.
До
анкет
по
вивченню
соціальнопсихологічного клімату були включені
питання корупційного спрямування. За
результатами роботи проблемних питань не
виявлено. Оригінал зазначеної доповідної
записки від 04.08.2020 зберігається в службі
психологічного забезпечення в справі
№ 57/1 дек.
У І кварталі 2020 року оприбуткування
отриманої
благодійної
допомоги
забезпечено в повному обсязі.
Згідно акту приймання-передачі основних
засобів від 28.02.2020 № 27 отримано один
музичний цент 8ашзип§ М АХ-К02100 у
якості
благодійної
допомоги
від
військовослужбовців академії.
У II кварталі 2020 року оприбуткування

обліковим даним
бухгалтерського
обліку

допомоги

отриманої
благодійної
допомоги
забезпечено в повному обсязі.
У якості благодійної допомоги згідно актів
приймання-передачі
основних
засобів
Товариством з обмеженою відповідальністю
«Фіто-Лек» було передано наступне майно:
маски медичні не стерильні № 50 на резинці
40 штук (акт приймання-передачі
основних засобів від 03.04.2020 № 80).
Згідно акту приймання-передачі основних
засобів від 03.04.2020 № 80 отримано один
телевізор Е1епЬег§ Ь032М89\№Г у якості
благодійної допомоги від викладачів
академії.
Згідно акту приймання-передачі основних
засобів від 05.06.2020 № 336 отримано одну
пральну машину ШОЕ8ІТ Ш 8В 50851 НА
від Ради громадських представників.
У III кварталі 2020 року
благодійна
допомога на адресу Академії не надходила.
V. Запобігання корупції у сфері публічних закупівель, забезпечення ефективності управління фінансовими ресурсами,
розвиток та підтримка системи внутрішнього аудиту
1. Удосконалення
1. Проведення семінарів,
Протягом
ЗНАзТ, члени Протягом І, II кварталів 2020 року
системи
зборів,
юридичної
служби
2020 року уповноваженого начальником
внутрішнього
навчання, консультацій
підрозділу 3 підполковником юстиції Волковим І.М.
фінансового
щодо запобігання корупції
розроблені господарські договори, а саме:
питань
контролю
у сфері
запобігання та договір поставки товарів та договір надання
використання фінансових
виявлення
послуг
до
яких
включено
розділ
ресурсів
«Антикорупційні
застереження».
корупції в
Академії
Начальником
юридичної
служби
підполковником юстиції Волковим І.М.
проведена
роз’яснювальна
робота
з

начальниками служб та складом тендерного
комітету
щодо
дотримання
антикорупційного законодавства під час
укладання господарських договорів.
Особовому
складу
роз’яснені
зміни
антикорупційного законодавства в частині
здійснення заходів фінансового контролю з
урахуванням
введення
в
державі
карантинних заходів.
У III кварталі начальником юридичної
служби підполковником юстиції Волковим
І.М. розроблений додаток № 3 до Тендерної
документації Проект договору поставки та
Проект договору про надання послуг
поточного ремонту до яких включено розділ
12 «Антикорупційні застереження».
VI. Створення умов для повідомлення про факти порушення антикорупп ійного законодавства та застосування
ефективних і стримуючих заходів до осіб, причетних ДО КОРЧ шційних правопорушень
1. Організація
1. Проведення звірок 3 Щокварталу ЗНА по РОС, Забезпечено
надходження
достовірної
системи виявлення
органами
військової до 20-го
НВ по РОС,
інформації
щодо
кримінальних
і
інформації про
прокуратури
(іншими
адміністративних
корупційних
числа
члени
порушення ВИМ ОГ
правоохоронними
місяця, що уповноваженого правопорушень
та
правопорушень,
Закону України "Про органами)
щодо наступає за
підрозділу 3 пов’язаних з корупцією, учинених особовим
запобігання
зареєстрованих
звітним
питань
складом НАНГУ.
корупції", а також
кримінальних
і періодом
запобігання та Щомісячно проводяться звірки з органами
обліку корупційних і адміністративних
виявлення
військової
прокуратури
(іншими
пов’язаних з
корупційних
корупції в
правоохоронними органами)
корупцією
правопорушень
та
щодо зареєстрованих кримінальних І
Академії
правопорушень, осіб правопорушень,
адміністративних
корупційних
винних у їх скоєнні пов’язаних з корупцією,
правопорушень
та
правопорушень,
учинених
особовим
пов’язаних з корупцією. Ведеться журнал
складом
НАНГУ,
обліку правопорушень, надзвичайних подій

результатів
їх
розслідування,
судового
розгляду
кримінальних
проваджень та справ про
адміністративні
правопорушення

2. Ведення обліку осіб,
притягнутих
до
відповідальності
за
вчинення корупційних та
пов’язаних з корупцією
правопорушень.

Протягом
2020 року

НВ по РОС,
члени
уповноваженого
підрозділу 3
питань
запобігання та
виявлення
корупції в
Академії

3. Забезпечення умов для
повідомлень громадянами
про
порушення
вимог
Закону
України
«Про

Протягом
2020 року

ЗНА по РОС,
НВМЗІК, члени
уповноваженого
підрозділу 3

та
військовослужбовців, які вчинили
самовільне залишення військової частини
або місця служби б/н.
У
І
кварталі
2020
року
військовослужбовцями
Академії
не
допущено правопорушень пов’язаних з
корупцією.
У II кварталі 2020 року встановлено факт
неподання декларації при звільнені з місця
служби 09.10.2018 та складання протоколу
про
адміністративне
правопорушення
14.02.2020 на старшого солдата Звягінцеву
А.Ю.
У III кварталі 2020 року встановлено факт
неподання декларації з місця служби
01.04.2018 та вручена підозра про вмисне
неподання
декларації
сержантом
Самойловим С.А.
Облік осіб притягнутих до відповідальності
за корупційні та пов’язані з корупцією
правопорушення
відповідає
даним
державних реєстрів та статистичним даним
правоохоронних і судових органів.
У І, II, III кварталах 2020 року
військовослужбовці та працівники Академії
не притягалися до відповідальності за
вчинення корупційних та пов’язаних з
корупцією правопорушень.
Створено та підтримується система, яка
дозволяє отримувати інформацію про факти
корупційних та пов’язаних з корупцією
правопорушень. 3 метою поширення,

запобігання
корупції»
особовим складом НГУ
шляхом функціонування
на офіційному веб-сайті
НГУ
рубрики
«Повідомити
про
корупцію»,
телефонів
«довіри»,
засобів
електронного зв’язку

питань
популяризації антикорупційної діяльності,
запобігання та попередження корупційних та пов’язаних з
виявлення
корупцією правопорушень, недопущення
корупції в
передумов для негативного впливу на імідж
Академії
Національної гвардії України в цілому та
Академії
зокрема
та
якісного
функціонування системи, яка дозволяє
надавати
повідомлення
про
факти
корупційних та пов’язаних з корупцією
правопорушень на офіційному веб-сайті
Академії зазначено телефон «довіри»
Академії також розміщено інформацію про
електронну адресу для повідомлення про
корупцію в діяльності Академії за
посиланням
Ьйр://пап2и.ес1и.иа/?ра£е іс!=35973.
Анонімні повідомлення про порушення
вимог Закону України «Про запобігання
корупції», які надходять до Академії
відпрацьовуються відповідно до вимог
Закону України «Про звернення громадян»,
постанови Кабінету Міністрів України від
14.04.1997 № 348 «Про затвердження
Інструкції з діловодства за зверненнями
громадян в органах державної влади і
місцевого самоврядування, об’єднаннях
громадян, на підприємствах, в установах,
організаціях незалежно від форм власності,
в засобах масової інформації», Методичних
рекомендацій про порядок роботи зі
зверненнями громадян і організації їх
особистого
прийому,
запитами
та

зверненнями народних депутатів України, а
також запитами на публічну інформацію в
Національній
гвардії
України,
затверджених командувачем Національної
гвардії України 25.12.2017.
У І кварталі 2020 року до Академії
надійшло одне звернення з ГУ НГУ
(джерело надходження «Офіс Президента
України») від 19.02.2020
№ 36/Єр, від громадянки Єрмоленко Олени
Іванівни, адреса проживання:
28021,
Кіровоградська область, Олександрійський
район,
с. Войнівка, вул. Центральна, б.
173.
Зміст звернення стосується скарг на якість
харчування курсантів, відсутність гарячої
води, неналежне медичне забезпечення,
незадовільний
морально-психологічний
клімат в колективах, вимагання коштів,
застарілі методи управління, корупцію.
По даному зверненню в Академії проведена
службова перевірка, за результатами якої
факти, які були зазначені у зверненні, не
знайшли свого підтвердження.
Відповідь на звернення Єрмоленко О.І.
надіслано
своєчасно,
вихідний
від
03.03.2020
№
84/3-421/Є-з.
Особі
роз’яснено право на оскарження у порядку
встановленому Законом України «Про
звернення громадян».
Матеріали зібрані,
зшиті, оформлені
належним порядком та підшиті до справи

відділу документального забезпечення та
контролю № 30/2, стор. 23-28.
У II, III кварталах 2020 року повідомлень
громадянами
про
порушення
антикорупційного законодавства на адресу
Академії не надходило.
4. Моніторинг негативних Протягом
ЗНА по РОС, Аналізується та узагальнюється інформація
повідомлень у ЗМІ та 2020 року
НВ по РОС,
про корупцію в НГУ, забезпечується
інтернет-просторі
про
члени
відповідне реагування на повідомлення про
корупцію
в
НГУ,
уповноваженого факти
корупції.
Крім
цього,
організація їх перевірок та
підрозділу 3 військовослужбовцям Академії доводиться
оприлюднення інформації
питань
інформація
про факти
корупції та
щодо вжитих заходів або
запобігання та відповідальність за вчинення корупційних
спростування
виявлення
правопорушень.
корупції в
За І, II та III квартали 2020 року негативних
Академії
повідомлень у ЗМІ та інтернет-просторі про
корупцію в Академії не було.
2. Удосконалення
1. Проведення службових Протягом
НА, ЗНА по
У І кварталі 2020 року стосовно
механізму виявлення розслідувань за фактами 2020 року у
військовослужбовців Академії службові
РОС, члени
та протидії корупції, вчинення
встановлені уповноваженого розслідування
за
фактами
вчинення
притягнення до
військовослужбовцями
і законодавств
підрозділу 3 корупційних або пов’язаних з корупцією
відповідальності та працівниками
НГУ ом строки
питань
правопорушень не проводились.
застосування санкцій корупційних
або
запобігання та У II кварталі 2020 року проведено службове
пов’язаних з корупцією
виявлення
розслідування за фактом корупційного або
правопорушень
корупції
пов’язаних з корупцією правопорушення
старшим солдатом Звягінцевою А.Ю.
У III кварталі 2020 року проведено
службове
розслідування
за
фактом
корупційного або пов’язаних з корупцією
правопорушення сержантом Самойловим
С.А.
VII. Забезпечення відкритості та прозорості в діяльності НГУ, залучення громадськості до здійснення

антикорупційних заходів, міжнародне співробітництво
1. Забезпечення
1. Розміщення на веб- Протягом
НА, НВМЗІК, На
офіційному
веб-сайті
Академії
прозорості та
сторінці НГУ інформації 2020 року
члени
висвітлюється
інформації
про
стан
відкритості в
про
стан
виконання
уповноваженого виконання антикорупційних заходів в
антикорупційній
антикорупційних заходів у
підрозділу 3 Академії.
діяльності НГУ
НГУ
питань
Звіт про стан організації діяльності з питань
запобігання та запобігання та виявлення корупції в
виявлення
Національній академії Національної гвардії
корупції в
України щоквартально розміщується на
Академії
офіційному інтернет-сайті Національної
академії Національної гвардії України.
2.
Забезпечення 1.
Співпраця
з Протягом
НА, ЗНА по
12 лютого 2020 року у Національній
міжнародного
представниками
2020 року
РОС, НВМЗІК, академії Національної гвардії України було
співробітництва
у міжнародних організацій з
члени
проведено
зустріч з представниками
сфері запобігання та метою впровадження в
уповноваженого Програми НАТО-У країна з виховання
виявлення корупції діяльність НГУ Програми
підрозділу 3 доброчесності та боротьби з корупцією в
виховання доброчесності
питань
оборонному секторі в Україні. Метою
«ВІ»
запобігання та зустрічі було обговорення можливості
виявлення
створення
та
запровадження
корупції в
скоординованої української навчальної
Академії
дисципліни в Академії з виховання
доброчесності.
У
лО ДІ
^усірі41
о
ІНОоСМ НИМ И
представниками обговорено:
результати співпраці 2019 року;
плани і перспективи співпраці на 2020 рік;
питання
стандартизації
Програми
з
виховання та розбудови доброчесності у
навчальний процес підготовки курсантів.
Іноземні представники запропонували:
створити робочу групу сумісно з іншими
військовими
навчальними
закладами,

представники
якої
розроблятимуть
Програму навчання з виховання та
розбудови доброчесності для підготовки
військових України;
створити синхронізовану та скоординовану
Програму
виховання
та
розбудови
доброчесності для усіх військових вищих
навчальних закладів України;
провести
семінар
з
виховання
доброчесності та боротьби з корупцією у
листопаді за участю міжнародних партнерів
та фахівців НАТО та представників
Харківського національного університету
внутрішніх
справ,
Харківського
національного університету Повітряних
Сил ім. І. Кожедуба, Національної академії
Служби
безпеки
України.
Загальна
чисельність учасників складає до 300 осіб.
У II, III кварталі 2020 року заходів
співпраці з представниками міжнародних
організацій з метою впровадження в
діяльність НГУ Програми виховання
доброчесності «ВІ» не проводилось._______

3. Відомості щодо кількості проведених перевірок за фактами подання, неподання чи несвоєчасного подання декларацій
суб’єктами декларування

Кількість
Загальна
суб’єктів
кількість
декларування,
суб’єктів
які були
декларування,
№ з/п
зобов’язані
які зобов’язані
подати
подати щорічну
декларацію у
декларацію в
звітному періоді
поточному році

1
І кв.
II кв.
III кв.
IV кв.

2
320
320
320

3
337
345
350

Кількість перевірок факту подання декларацій суб’єктами
декларування

які були
зобов’язані
подати
щорічну
декларацію

4
320
320
320

які
які
припинили
припиняють
діяльність,
діяльність,
пов’язану з
пов’язану з
виконанням
виконанням
функцій
функцій
держави
держави
5
2
8
13

6
13
14
14

які є особами, що
претендують на
зайняття посад,
зазначених у пункті
1, підпункті «а»
пункту 2 частини
першої статті 3
Закону
7
2
3
3

Кількість повідомлень
Національного
агентства з питань
запобігання корупції
про виявлення факту
неподання чи
несвоєчасного подання
декларацій суб’єктами
декларування

8
0
0
0

4. Показники роботи з питань запобігання та виявлення корупції за III квартал 2020 року
Кількість
Кількість
Наймену
Розгляну
проведе них наданих
вання
то на
занять,
роз’яс нень нарадах
військово
інфор
антико
ї частини
команду
мувань,
рупцій
вання стан
лекцій/
протидії
ного
кількість
законо
корупції,
осіб, які
давства за кількість
взяли участь звернен
нями
військо
вослуж
бовців та
посадових
осіб

1

Націонал
ьна
академія
Націонал
ьної
т'вардії
України

Розгляну
то
звернень
Щ ОДО

фактів
корупції,
кількість

Розглянут Розглянуто Проведено Передано до
службових
подань
о анонім
НАЗК та
них заяв спеціально розслідуван
правоохо
ронних
уповноваж ь за фактами
Щ ОДО
фактів
порушень
жених
органів
корупції, суб’єктів у
матеріалів
вимог
кількість
про факти
антикоруп
сфері
корупційних
ційного
запобігання
законодав правопоруш
корупції,
ень
ства,
кількість
кількість
кількість

Притягнено до
дисциплінарно
ї
відповідальнос
ті,
кількість/
звільнено осіб,
кількість
(за результата
ми перевірок)

Усунуто
корупцій
ні ризики
в організа
ціійнорозпоряд
чих
документ
ах,
кількість

Виявлено
корупцій
них
ризиків,
кількість

о

А

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

16/2500

18/18

1

1

0

0

2

0

0

0

0

Голова уповноваженого підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції
підполковник
а
Начальник
генерал-лейтенант

Олена ІВАНОВА

ж

Сергій СОКОЛОВСЬКИЙ

Пояснювальна записка
щодо показників роботи з питань запобігання та виявлення корупції за III квартал 2020 року
1. У Національній академії Національної гвардії України (далі - Академія), кримінальних корупційних правопорушень,
учинених за участю військовослужбовців або працівників Академії у звітному періоді не допущено.
2. У І кварталі 2020 року військовослужбовцями Академії не допущено правопорушень пов’язаних з корупцією учинених за
участю військовослужбовців або працівників Академії не допущено.
У II кварталі 2020 року встановлено факт неподання декларації при звільнені з місця служби 09.10.2018 та складання
протоколу про адміністративне правопорушення 14.02.2020 на старшого солдата Звягінцеву А.Ю. По даному факту старший солдат
Звягінцева А.Ю. до відповідальності не притягувалась у зв’язку з закінченням накладення адміністративного стягнення.
У III кварталі 2020 року встановлено факт неподання декларації з місця служби 01.04.2018 та вручена підозра про вмисне
неподання декларації сержантом Самойловим С.А., триває досудове розслідування.
3. За звітній період матеріали до НАЗК та правоохоронних органів Академією не передавались.
4. За звітний період військових посадових осіб та працівників Академії притягнутих до дисциплінарної відповідальності, та
стосовно яких припинено перебування на службі немає.
5. За звітній період в організаційно-розпорядчих документах Академії та їх проектах корупційних ризиків не виявлено.
6. За звітній період корупційних ризиків у службовій діяльності посадових осіб Академії не виявлено.
Уповноваженим підрозділом з питань запобігання та виявлення корупції Академії здійснюється робота щодо надання
консультацій та роз’яснень з питань антикорупційного законодавства та практики його застосування посадовим особам,
військовослужбовцям і працівникам за їх зверненнями. Протягом І, II, III кварталів 2020 року надано вісімнадцять роз’яснень
військовослужбовцям Академії за їх зверненнями.
Під час проведення планових перевірок у складі комплексних груп підрозділів Академії була проведена робота за напрямком
щодо виконання посадовими особами антикорупційного законодавства. Окремими офіцерами перевірено стан дотримання
антикорупційного законодавства під час обліку, використання та списання військового майна, збереження та використання
матеріальних засобів з метою попередження можливості одержання неправомірної вигоди при використанні військового майна,
інших матеріальних засобів посадовими особами підрозділу. Крім того, у складі комплексних груп здійснено перевірку щодо
залучення особового складу підрозділів Академії до виконання завдань, не пов’язаних з проходженням військової служби. За
результатами проведених перевірок у І, II, III кварталах 2020 року порушень антикорупційного законодавства не виявлено.
У І кварталі 2020 року до Академії надійшло одне звернення з ГУ НГУ (джерело надходження «Офіс Президента України»)
від 19.02.2020 № З-6/Єр, від громадянки Єрмоленко Олени Іванівни, адреса проживання: 28021, Кіровоградська область,
Олександрійський район, с. Войнівка, вул. Центральна, б. 173. Зміст звернення стосується скарг на якість харчування курсантів,
відсутність гарячої води, неналежне медичне забезпечення, незадовільний морально-психологічний клімат в колективах,

вимагання коштів, застарілі методи управління, корупцію. По даному зверненню в Академії проведена службова перевірка, за
результатами якої факти, які були зазначені у зверненні, не знайшли свого підтвердження. Відповідь на звернення Єрмоленко О.І.
надіслано своєчасно, вихідний від 03.03.2020 № 84/3-421/Є-з. Особі роз’яснено право на оскарження у порядку встановленому
Законом України «Про звернення громадян». Матеріали зібрані, зшиті, оформлені належним порядком та підшиті до справи
відділу документального забезпечення та контролю № 30/2, стор. 23-28.
З метою надання базових знань з питань антикорупційного законодавства, підвищення рівня виконання вимог, передбачених
ЗУ «Про запобігання корупції», формування антикорупційної культури, а також виховання у військовослужбовців та працівників
Академії нетерпимості до корупції, члени уповноваженого підрозділу Академії систематично проводять навчальні та інформаційні
заходи щодо вивчення антикорупційного законодавства серед військовослужбовців та працівників Академії. Так, протягом І, II, III
кварталів 2020 року проведено 16 навчальних заходів під час яких вивчалися питання застосування антикорупційного
законодавства.

Голова уповноваженого підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції
підполковник

Олена ІВАНОВА

ПОГОДЖЕНО:
Начальника відділу кадрів
підполковник
Начальник відділу по роботі з особовим складом
підполковник
Начальник юридичної служби
підполковник юстиції

Ігор ВОЛКОВ

