
Зауваження
Міністерства внутрішніх справ України до проєкту постанови
Кабінету Міністрів України «Про затвердження Державної

антикорупційної програми на 2023-2025 роки»

1. Пункт 2.1.6.1.1 (Забезпечення проведення аналітичного дослідження,
предметом якого є організація роботи постійно діючих поліцейських комісій за
весь час їх існування) додатку 2 до Програми доповнити підпунктом 8 такого
змісту:

«результати соціологічного опитування громадськості щодо якості роботи
поліцейських комісій та ефективності конкурсних процедур».

Зазначений підпункт дозволить об’єктивне проведення аналітичного
дослідження та підвищить роль громадськості в оцінюванні діяльності постійно
діючих поліцейських комісій.

Крім того, підпункт 1 пункту 2.1.6.1.3 викласти в такій редакції:
«1) визначено, що призначення на вищу посаду в поліції, яка передбачає

здійснення керівних функцій, здійснюється виключно на умовах конкурсу».
Зміни в цьому підпункті дозволять уникнути витрат, пов’язаних з

проведенням конкурсів на посади, які не передбачають докорінної (значної)
зміни функціональних обов’язків кандидата на посаду.

У 2018 та 2021 роках унесено зміни до Додатка ІІ до Угоди між Україною
та Європейським поліцейським офісом про оперативне та стратегічне
співробітництво, якими до переліку компетентних органів уключено
Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління
активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (далі – АРМА), та
Національне агентство з питань запобігання корупції. Зміни набрали чинності з
10 жовтня 2018 року (АРМА) та з 02 червня 2021 року (НАЗК).

На сьогодні за ініціативою АРМА Національною поліцією України
вживається організаційно-технічних заходів щодо надання працівникам
указаного органу доступу до мережевого додатка безпечного обміну
інформацією Європолу (SIENA).

У зв’язку з цим вважаємо за доцільне в підрозділі 3.3 пункту 3.3.3.9 розділу
ІІІ (Забезпечення невідворотності відповідальності за корупцію) додатка 2 до
проєкту постанови підпункт 3.3.3.9.1 виключити, а строком виконання заходу,
передбаченого підпунктом 3.3.3.9.2, визначити 2023 рік («протягом 2023 року»).

Реалізація підпункту 1.1.4.1 проблеми 1.1.4 очікуваних стратегічних
результатів з виконання проєкту постанови в частині встановлення доплати за
покладення на працівника (працівників) із штатної чисельності органу або
організації функцій уповноваженої особи як додаткової роботи потребуватиме
додаткових витрат з Державного бюджету України на утримання Національної
поліції України на оплату праці з нарахуваннями.

Водночас інформуємо, що параграфом 34 Регламенту Кабінету Міністрів
України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 липня
2017 року № 950 (зі змінами), передбачено, що при підготовці проєкту
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постанови, який потребує фінансування з бюджету, розробник проводить
необхідні фінансово-економічні розрахунки.

Проведення фінансово-економічних розрахунків при підготовці проєкту
постанови здійснюється згідно з Методикою проведення фінансово-
економічних розрахунків при підготовці проєкту постанови Кабінету Міністрів
України та законопроєкту, що вноситься в порядку законодавчої ініціативи
Кабінетом Міністрів України на розгляд Верховної Ради України, затвердженою
наказом Міністерства фінансів України від 21 березня 2008 року № 428 (зі
змінами, унесеними наказом Міністерства фінансів України від
06 грудня 2019 року № 510).

Зведені фінансово-економічні розрахунки до проєкту постанови головний
розробник здійснює на підставі попередніх розрахунків із застосуванням
базових показників за кожним видом надходжень та витрат бюджету на
середньостроковий період.

Здійснення попередніх детальних розрахунків витрат проводиться на
підставі законодавства України з урахуванням норм, нормативів, стандартів,
ставок, лімітів тощо, установлених законодавством у відповідній галузі (сфері).
Розрахунки мають бути детальними, точними, достовірними та збалансованими.

Такі розрахунки до проєкту постанови не додані.

2. У підпунктах 3 та 4 пункту 2.7.5.1 у графі «Показник
(індикатор)досягнення» додатку 1 передбачається, що функціонує Єдина
міжвідомча інформаційна платформа прийому на навчання іноземців та осіб без
громадянства для здобуття вищої освіти як підсистема Автоматизованого
інформаційного комплексу освітнього менеджменту, яка дозволяє, зокрема:
оформлення посвідок на тимчасове проживання з відміткою про місце
реєстрації (5%).

Також аналогічні за змістом положення відповідно до яких Єдина
міжвідомча інформаційна платформа прийому на навчання іноземців та осіб без
громадянства для здобуття вищої освіти дозволяє оформлення посвідок на
тимчасове проживання з відміткою про місце реєстрації наявні у пунктах
2.7.5.1.21, 2.7.5.1.22 та 2.7.5.1.23 у графі «Найменування та зміст заходу»
додатку 2.

У свою чергу, відповідно до статті 13 Закону України «Про Єдиний
державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують
громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус»
оформлення посвідки на тимчасове проживання здійснюється із застосуванням
засобів Єдиного державного демографічного реєстру.

Крім того, процес оформлення посвідки на тимчасове проживання
потребує особистої присутності заявника для ідентифікації та верифікації
біометричних даних особи, що унеможливлює оформлення посвідок на
тимчасове проживання засобами підсистеми АІКОМ – Єдиної міжвідомчої
інформаційної платформи прийому на навчання іноземців та осіб без
громадянства для здобуття вищої освіти.
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При цьому звертаємо увагу, що відповідно підпункту 9 пункту 6
Положення про Єдину міжвідомчу інформаційну систему щодо набору
іноземних вступників до закладів вищої освіти, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 16.06.2021 № 686, функціональні можливості
Єдиної системи забезпечують отримання інформації від ДМС щодо
оформлення іноземцем посвідки на тимчасове проживання.

Ураховуючи викладене, пропонуємо:
1) у підпунктах 3 та 4 пункту 2.7.5.1 у графі «Показник (індикатор)

досягнення» додатку 1 цифри, знаки та слова «д) оформлення посвідок на
тимчасове проживання з відміткою про місце реєстрації (5%)» замінити
цифрами, знаками та словами «д) отримання інформації щодо оформлення
посвідки на тимчасове проживання (5%)».

2) у пунктах 2.7.5.1.21, 2.7.5.1.22 та 2.7.5.1.23 у графі «Найменування та
зміст заходу» додатку 2 цифри, знаки та слова «6) оформлення посвідок на
тимчасове проживання з відміткою про місце реєстрації» замінити цифрами,
знаками та словами «6) отримувати інформацію щодо оформлення посвідки на
тимчасове проживання».

Міністр Денис МОНАСТИРСЬКИЙ


