
 

Звіт 
про здійснення заходів щодо запобігання корупції 

в Секретаріаті Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки , 

затверджених розпорядженням Кабінету Міністрів України від 5 жовтня 2016 р. 

№ 803-р «Деякі питання запобігання корупції в міністерствах, інших 

центральних органах виконавчої влади»  до 31.12.2020 року. 

 

Відповідно до Плану заходів з реалізації Стратегії комунікацій у сфері 

запобігання та протидії корупції на 2020 рік, затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 02.09.2020 № 781,  Секретаріатом Комітету з Державних 

премій України в галузі науки і техніки (далі – Секретаріат) проводилася робота 

щодо запобігання корупції в питаннях  розгляду робіт поданих на здобуття 

Державних премій України в галузі науки і техніки та премій Президента України 

для молодих вчених,  призначення стипендій Президента України та Кабінету 

Міністрів України для молодих вчених. 

Задля дотримання вимог антикорупційного законодавства, реалізації завдань і 

заходів, визначених антикорупційними програмними актами, створення 

ефективних механізмів запобігання корупції, конфлікту інтересів, порушенню 

етичних стандартів поведінки та забезпечення контролю за дотриманням правил 

щодо доброчесності особами, уповноваженими на виконання функцій держави, 

мінімізації корупційних ризиків у роботі  Секретаріату Комітету:  

 забезпечено здійснення   заходів, спрямованих на запобігання корупційним 

та пов’язаним з корупцією правопорушенням, визначених Планом виконання 

Антикорупційної програми, затвердженої наказом  в.о. керівника Секретаріату 

Комітету від 03.01.2020 №3-1/01-11; 

 завдяки системній роз’яснювальній роботі з питань антикорупційного 

законодавства у 2020 році забезпечено подання «щорічних декларацій» за 2019 рік 

усіма працівниками Секретаріату, а також декларацій «після звільнення» усіма 

звільненими у 2019 році працівниками Секретаріату; 

 враховуючи  Урядово-громадську ініціативу «Разом проти корупції»  

проведено моніторинг діяльності Секретаріату Комітету щодо роботи з 

антикорупційними заходами за січень-грудень 2020 року  стосовно впровадження 

антикорупційних заходів, затверджених розпорядженням Кабінету Міністрів 

України від 5 жовтня 2016 р. № 803-р «Деякі питання запобігання корупції в 

міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади», а саме: 

 спрощено процедуру подання робіт на здобуття Державних премій 

України в галузі  науки і техніки та  робіт на здобуття премій Президента 

України для молодих вчених, запроваджено подачу основних матеріалів  

робіт електронною поштою; 

 забезпечено проведення конкурсних відборів робіт із залученням до 

обговорення в онлайн режимі широкого кола науковців та фахівців; 

 забезпечено проведення  науково-технічної експертизи робіт  та засідання 

експертних комісій в режимі  онлайн; 



 забезпечено проведення  засідань спеціалізованих секцій та пленумів 

Комітету  в  очно-дистанцій  формі з залученням всіх зацікавлених осіб до 

обговорення; 

 запроваджено online обговорення робіт, які приймали участь у конкурсі,  

виставлено відеоролики про роботи, які приймали участь у конкурсі.;  

  на офіційному порталі Комітету запроваджено систему електронного 

розгляду  робіт, як ефективного механізму інтерактивної взаємодії з 

громадянами; 

 розглянуто та опрацьовано 24 заяви громадян, про прояви наукової  

недоброчесні  при розгляді 7 робіт, які приймали участь у конкурсі  на 

здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки 2020 року. Всі 

вони були ретельно проаналізовані і враховані при розгляді конкретних  

робіт та прийнятті  рішень на засіданнях спеціалізованих секцій Комітету. 

 забезпечується публічне звітування щодо Урядово-громадської ініціативи 

«Разом проти корупції». Зокрема, на офіційному вебсайті Комітету у розділі 

«Боротьба з корупцією» розміщено Звіт про здійснення заходів щодо запобігання 

корупції в Секретаріаті Комітету, затверджених розпорядженням Кабінету 

Міністрів України від 5 жовтня 2016 р. № 803-р «Деякі питання запобігання 

корупції в міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади»; 

 задля забезпечення належного виконання положень частини п’ятої статті 

53, частини першої та пункту четвертого частини другої статті 531 Закону України 

«Про запобігання корупції» забезпечено створення та функціонування каналів 

повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією 

правопорушень, інших порушень Закону, зокрема: 

 для отримання повідомлень про можливі факти корупційних або пов’язаних 

з корупцією правопорушень, інших порушень Закону через офіційний 

вебсайт Комітету  функціонує категорія, яка передбачає спеціальну форму 

повідомлення, що доступна за  посиланням:  http://kdpu-

nt.gov.ua/uk/content/povidomiti-pro-korupciyne-pravoporushennya  

 для отримання повідомлень про можливі факти корупційних або пов’язаних 

з корупцією правопорушень, інших порушень Закону через спеціальну 

телефонну лінію у Секретаріаті працює телефонна «гаряча лінія» (044 246-

63-00), інформацію про яку розміщено на офіційному вебсайті Комітету. 
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