МВС України
https://mvs.gov.ua
Методичні рекомендації Національного агентства з питань запобігання корупції «Щодо
застосування окремих положень Закону України «Про запобігання корупції» стосовно
запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, дотримання обмежень щодо
запобігання коруп
https://mvs.gov.ua/upload/file/metodichn_rekomendac.pdf
Навчально-методичний посібник «Критерії оцінювання уповноважених осіб з питань
запобігання корупції закладів, установ та підприємств, що належать до сфери
управління МВС України»
https://mvs.gov.ua/upload/file/metodichka_oc_nyuvannya_navs.pdf
Методичні рекомендації щодо врегулювання конфлікту інтересів у працівників системи
МВС
https://mvs.gov.ua/upload/file/metodichni_rekomendaciyi_zapobigannya_konfliktu_interesiv_
u_diyalnosti_organiv_sistemi_ministerstva_vnutrishnih_sprav.pdf
Методичні рекомендації щодо організації роботи із запобігання корупції юридичних
осіб, що належать до сфери управління МВС
https://mvs.gov.ua/upload/file/metodichka_antikorupc_ya_nfoteh.pdf
Методичні рекомендації щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів
https://mvs.gov.ua/upload/file/mr_nazk_konfl_kt_nteres_v.docx
МЕТОДИЧНИЙ ПОРАДНИК викривачам з питань виявлення, ідентифікації та
інформування посадових осіб апарату МВС про вчинення корупційного або пов’язаного
з корупцією правопорушення в системі МВС України (ПРОЕКТ)
https://mvs.gov.ua/upload/file/2017_proekt_mp_03_2017_tich_b_4_kopiya.doc
Посібник з оцінки корупційних ризиків та розробки планів протидії корупції
https://mvs.gov.ua/upload/file/pousaid_po_oc_nc_korupc_ynih_rizik_v.doc
Антикорупційна програма МВС та інформація про результати її виконання
https://mvs.gov.ua/ua/pages/232_Zapobigannya_korupcii___Antikorupciyna_programa_MVS
_ta_informaciya_pro_rezultati_ii_vikonannya.htm/
Нормативно-правова база
https://www.kmu.gov.ua/diyalnist/antikorupcijna-diyalnist/normativno-pravova-baza
Електронне декларування
https://mvs.gov.ua/ua/pages/4480_Elektronne_deklaruvannya.htm/
Нормативні та організаційно-розпорядчі документи МВС з питань запобігання корупції
https://mvs.gov.ua/ua/pages/download/Normativni_ta_organizaciyno_rozporyadchi_dokument
i_MVS_z_pitan_zapobigannya_korupcii_metodichni_materiali.htm/
Повідомляю про корупцію
https://mvs.gov.ua/ua/corupt/

НАЗК
https://nazk.gov.ua/uk/
Декларування
Роз’яснення щодо заповнення декларацій включає в себе розтлумачення загальних
питань. Які існують типи декларацій, коли їх слід подавати і який звітний період вони
охоплюють. Хто належить до службових осіб, які займають відповідальне та особливо
відповідальне становище та ін.
https://wiki.nazk.gov.ua/category/deklaruvannya/
Конфлікт інтересів
Роз'яснення з питань застосування актів законодавства з питань етичної
поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у діяльності осіб,
зокрема уповноважених на виконання функцій держави або місцевого
самоврядування, та прирівняних до них осіб.
https://wiki.nazk.gov.ua/category/konflikt-interesiv/
Антикорупційні уповноважені
В даному розділі розміщено нормативно-правові акти та методичні рекомендації, які
можуть використовувати у своїй роботі уповноважені особи з питань запобігання та
виявлення корупції
https://wiki.nazk.gov.ua/category/organizatsiya-roboty-upovnovazhenyh/
Викривачі корупції
Роз’яснення щодо правового статусу викривача. Щодо надання викривачам безоплатної
вторинної правової допомоги. Щодо особливостей перевірки повідомлень про можливі
факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень
Закону України «Про запобігання корупції» та ін.
https://wiki.nazk.gov.ua/category/vykryvachi-koruptsiyi/

