
Додаток 1 

до Антикорупційної програми 

Державної служби України з 

питань геодезії картографії та 

кадастру на 2021–2022 роки  

(розділ І)  

 

Постійні заходи щодо запобігання та виявлення корупції в апараті 

Держгеокадастру, його територіальних органах, підприємствах, що 

належать до сфери управління Держгеокадастру 

 

№ 

з/п 

Заходи Терміни Відповідальні 

особи/підрозділи 

1. Контроль за 

дотриманням 

антикорупційного 

законодавства та 

законодавства про 

державну службу 

працівниками апарату 

Держгеокадастру, його 

територіальних органів 

та підприємств, що 

належать до сфери 

управління 

Держгеокадастру 

Постійно Перший заступник Голови, 

заступники Голови, 

керівники структурних 

підрозділів апарату 

Держгеокадастру, 

начальники, їх заступники та 

керівники структурних 

підрозділів територіальних 

органів, керівники 

підприємств, що належать до 

сфери управління 

Держгеокадастру 

2. Контроль за наявністю і 

належною організацією 

роботи уповноважених 

підрозділів з питань 

запобігання та виявлення 

корупції в усіх 

територіальних органах 

Держгеокадастру, 

визначених осіб з питань 

запобігання та протидії 

корупції на 

підприємствах, що 

належать до сфери його 

управління, а також 

обов’язкового 

погодження кандидатур 

Постійно Відділ з питань запобігання та 

виявлення корупції 



  2  

керівників таких 

уповноважених 

підрозділів із Відділом з 

питань запобігання та 

виявлення корупції 

Держгеокадастру 

3. Проведення 

періодичного 

моніторингу та оцінки 

виконання 

Антикорупційної 

програми 

Держгеокадастру, 

надання звіту 

Національному 

агентству з питань 

запобігання корупції  

Щопівроку Комісія з оцінки корупційних 

ризиків та моніторингу 

виконання Антикорупційної 

програми Держгеокадастру, 

Відділ з питань запобігання та 

виявлення корупції 

4. Проведення спеціальної 

перевірки стосовно осіб, 

які претендують на 

зайняття посад в апараті 

Держгеокадастру, його 

територіальних органах, 

керівників підприємств, 

що належать до сфери 

управління 

Держгеокадастру, 

відповідно до вимог 

Закону України  

«Про запобігання 

корупції», а також 

проведення заходів, 

передбачених Законом 

України «Про очищення 

влади» 

Постійно Департамент управління 

персоналом, уповноважені 

підрозділи територіальних 

органів Держгеокадастру 

5. Попередження осіб, які 

претендують на зайняття 

посад в апараті 

Держгеокадастру, його 

територіальних органах,  

підприємствах, що 

належать до сфери 

Постійно Департамент управління 

персоналом, уповноважені 

підрозділи територіальних 

органів Держгеокадастру, 

підприємств, що належать до 

сфери управління 

Держгеокадастру 
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управління 

Держгеокадастру, про 

вимоги, спеціальні 

обмеження та заборони, 

встановлені законами 

України «Про запобігання 

корупції» та «Про 

державну службу» 

6. Вжиття заходів щодо 

виявлення конфлікту 

інтересів та його 

врегулювання 

відповідно до вимог 

Закону України  

«Про запобігання 

корупції» 

Постійно Відділ з питань запобігання та 

виявлення корупції, 

уповноважені підрозділи 

(особи) з питань запобігання 

та виявлення корупції 

територіальних органів 

Держгеокадастру та 

підприємств, що належать до 

сфери управління 

Держгеокадастру 

7. Проведення 

організаційних заходів з 

підготовки до чергового 

етапу декларування 

Січень–

березень 2021 

року, 

січень–

березень 2022 

року 

Відділ з питань запобігання та 

виявлення корупції,  

уповноважені підрозділи 

(особи) з питань запобігання 

та виявлення корупції 

територіальних органів 

Держгеокадастру та 

підприємств, що належать до 

сфери управління 

Держгеокадастру 

8. Проведення перевірки 

факту 

подання/неподання 

суб’єктами декларування 

апарату 

Держгеокадастру, його 

територіальних органів 

та підприємств, що 

належать до сфери 

управління 

Держгеокадастру, 

декларацій відповідно до 

вимог Закону України 

Постійно Відділ з питань запобігання 

та виявлення корупції, 

уповноважені підрозділи 

(особи) з питань запобігання 

та виявлення корупції 

територіальних органів 

Держгеокадастру та 

підприємств, що належать до 

сфери управління 

Держгеокадастру 
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«Про запобігання 

корупції» 

9. Інформування 

спеціально 

уповноважених 

суб’єктів у сфері 

протидії корупції у разі 

виявлення 

корупційного або 

пов’язаного з 

корупцією 

правопорушення чи 

одержання інформації 

про вчинення такого 

правопорушення 

працівниками 

Держгеокадастру, його 

територіальних 

органів, підприємств, 

що належать до сфери 

управління 

Держгеокадастру 

Невідкладно 

після 

виявлення 

Відділ з питань запобігання та 

виявлення корупції, 

керівники територіальних 

органів Держгеокадастру та 

підприємств, що належать до 

сфери управління 

Держгеокадастру 

10. Здійснення заходів з 

підвищення рівня 

інформованості 

працівників щодо 

обмежень, вимог та 

заборон, встановлених 

Законом України  

«Про запобігання 

корупції», змін в 

антикорупційному 

законодавстві, 

роз’яснень і методичних 

рекомендацій 

Національного агентства 

з питань запобігання 

корупції 

Постійно Відділ з питань запобігання та 

виявлення корупції, 

уповноважені підрозділи 

(особи) з питань запобігання 

та виявлення корупції 

територіальних органів 

Держгеокадастру та 

підприємств, що належать до 

сфери управління 

Держгеокадастру 

11. Інформування 

Держгеокадастру про 

факти правопорушень в 

територіальних органах 

Держгеокадастру та 

Не пізніше ніж 

протягом 

трьох годин 

робочого часу 

з моменту 

отримання 

Керівники територіальних 

органів Держгеокадастру,  

керівники підприємств, що 

належать до сфери 

управління Держгеокадастру 
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підприємствах, що 

належать до сфери 

управління 

Держгеокадастру 

відповідно до вимог 

наказу Держгеокадастру 

від 09.01.2018 № 4  

«Про інформування 

щодо фактів 

правопорушень» 

повідомлення 

(інформації), 

затримання 

особи тощо 

12. Ведення обліку 

працівників апарату 

Держгеокадастру, його 

територіальних органів 

та підприємств, що 

належать до сфери 

управління 

Держгеокадастру, 

притягнутих до 

відповідальності за 

вчинення корупційних 

правопорушень та/або 

правопорушень, 

пов’язаних з корупцією 

Постійно Відділ з питань запобігання та 

виявлення корупції,  

уповноважені підрозділи 

(особи) з питань запобігання 

та виявлення корупції 

територіальних органів 

Держгеокадастру та 

підприємств, що належать до 

сфери управління 

Держгеокадастру 

13. Проведення службових 

розслідувань щодо осіб, 

визнаних винними у 

вчиненні корупційних 

або пов’язаних з 

корупцією 

правопорушень, або 

невиконанні вимог 

Закону України «Про 

запобігання корупції» в 

інший спосіб та вжиття 

заходів щодо 

притягнення їх до 

дисциплінарної 

відповідальності 

відповідно до вимог 

законів України «Про 

запобігання корупції», 

«Про державну службу» 

Постійно Відділ з питань запобігання та 

виявлення корупції,  

уповноважені підрозділи 

(особи) з питань запобігання 

та виявлення корупції 

територіальних органів 

Держгеокадастру та 

підприємств, що належать до 

сфери управління 

Держгеокадастру 
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та постанови Кабінету 

Міністрів України  

від 13.06.2000 № 950 

14. Забезпечення умов для 

повідомлень 

працівниками 

Держгеокадастру, його 

територіальних органів 

та підприємств, що 

належать до сфери 

управління 

Держгеокадастру, про 

порушення вимог Закону 

України «Про 

запобігання корупції» 

іншою особою, зокрема, 

через спеціальні 

телефонні лінії, офіційні 

вебсайти, засоби 

електронного зв’язку, 

забезпечення 

конфіденційності 

інформації про цих осіб, 

а також неупередженого 

та своєчасного їх 

розгляду 

Постійно Відділ з питань запобігання 

та виявлення корупції, 

Департамент організаційно-

аналітичної та протокольної 

роботи, Департамент 

внутрішнього аудиту, Відділ 

звернень громадян та 

доступу до публічної 

інформації, керівники та 

уповноважені підрозділи 

(особи) з питань запобігання 

та виявлення корупції 

територіальних органів 

Держгеокадастру та 

підприємств, що належать 

до сфери управління 

Держгеокадастру 

15. Залучення 

громадськості до 

формування та 

реалізації загальної 

відомчої політики 

Держгеокадастру щодо 

запобігання та протидії 

корупції відповідно до 

постанови Кабінету 

Міністрів України  

від 03.11.2010 № 996 

«Про забезпечення 

участі громадськості у 

формуванні та 

реалізації державної 

політики» 

Постійно Департамент організаційно-

аналітичної та протокольної 

роботи, Юридичний 

департамент, структурні 

підрозділи апарату 

Держгеокадастру 
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16. Забезпечення доступу 

до публічної інформації 

та дотримання 

принципів прозорості 

та неупередженості при 

висвітленні діяльності 

апарату 

Держгеокадастру, його 

територіальних органів 

та підприємств, що 

належать до сфери 

управління 

Держгеокадастру, з 

питань запобігання та 

виявлення корупції 

шляхом розміщення 

організаційно-

розпорядчих 

документів, а також 

звітної та статистичної 

інформації на вебсайті 

Держгеокадастру, його 

територіальних органів, 

підприємств, що 

належать до сфери 

управління 

Держгеокадастру 

Не пізніше 

п’яти робочих 

днів з дня 

прийняття 

(затвердження) 

Департамент організаційно-

аналітичної та протокольної 

роботи, Відділ звернень 

громадян та доступу до 

публічної інформації, 

керівники територіальних 

органів Держгеокадастру та 

підприємств, що належать до 

сфери управління 
Держгеокадастру 

 


