
Додаток 1  

до Звіту за результатами оцінки корупційних 

ризиків у діяльності Держгеокадастру  
 

Опис 

ідентифікованих корупційних ризиків у діяльності Держгеокадастру  
 

№ 

з/п 

Ідентифікований корупційний ризик Опис Чинники  Можливі наслідки 

1. Ймовірність виникнення проявів 

недоброчесності у розробників при 

проведенні грошової оцінки земель та 

експертів при проведенні експертної 

оцінки земель 

Розробка технічної документації з 

нормативної грошової оцінки земельної 

ділянки розробником та її затвердження 

суб’єктом, якому надано повноваження, 

а також надання повноваження щодо 

проведення експертної грошової оцінки 

земельної ділянки, дає можливість 

задоволення своїх приватних інтересів, 

зокрема, при заниженні вартості 

оціненої землі 

Наявність у розробників при проведенні 

грошової оцінки земель та експертів при 

проведенні експертної оцінки земель 

можливого приватного майнового або 

немайнового інтересу 

Судові процеси стосовно 

неправомірних рішень.  

Зменшення надходжень до місцевих 

бюджетів коштів від оцінки земель 

2. Ймовірність виникнення проявів 

недоброчесності посадових осіб 

Держгеокадастру та його територіальних 

органів з метою задоволення своїх 

приватних інтересів під час здійснення 

визначених законодавством заходів 

державного нагляду (контролю) за 

використанням та охороною земель 

Індивідуальна недоброчесність 

посадових осіб Держгеокадастру та 

його територіальних органів. 

Невжиття визначених законодавством 

заходів державного нагляду 

(контролю). 

Недостовірне документування 

матеріалів перевірки, викривлення 

інформації з метою задоволення своїх 

приватних інтересів або інтересів третіх 

осіб  

Ймовірність отримання неправомірної 

вигоди або наявність приватного інтересу 

у посадових осіб Держгеокадастру та 

його територіальних органів 

 

Судові процеси стосовно 

неправомірних рішень.  

Втрата репутації органу державної 

влади 

Порушення прав та законних 

інтересів громадян та юридичних 

осіб 

3. Ймовірність виникнення проявів 

недоброчесності, необ’єктивного 

опрацювання скарг, що надходять на 

розгляд Кваліфікаційної комісії, 

підготовки подання до центрального 

органу виконавчої влади, що реалізує 

державну політику у сфері земельних 

відносин, про позбавлення 

сертифікованого інженера-

землевпорядника кваліфікаційного 

сертифіката 

Індивідуальна недоброчесність окремих 

членів Кваліфікаційної комісії при 

розгляді і опрацюванні скарг, що 

надійшли на розгляд Кваліфікаційної 

комісії 

Недоброчесність деяких членів 

Кваліфікаційної комісії при розгляді 

скарг та підготовці висновків про 

позбавлення сертифікованого інженера-

землевпорядника кваліфікаційного 

сертифіката (анулювання та/або 

зупинення дії) 

Анулювання (зупинення дії) 

кваліфікаційного сертифіката 

інженера-землевпорядника. Судові 

процеси за прийняття можливих 

неправомірних (упереджених) 

рішень 
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4. Ймовірність виникнення проявів 

недоброчесності у посадових осіб 

територіальних органів Держгеокадастру 

при наданні інформації про 

місцерозташування бажаної («вільної») 

земельної ділянки 

Відповідно до процедури безоплатної 

приватизації земельних ділянок особа, 

яка має бажання реалізувати своє право 

на землю, спочатку повинна 

визначитись з населеним пунктом та 

самостійно знайти у його межах вільну 

земельну ділянку. 

Надання інформації про «вільні» 

земельні ділянки, як необхідний 

додаток до клопотання про надання 

дозволу на розроблення документації із 

землеустрою, працівниками 

територіальних органів 

Держгеокадастру, які мають доступ до 

Державного земельного кадастру та 

архівів других примірників 

правовстановлюючих документів, дає 

можливість задоволення своїх 

приватних інтересів 

Ймовірність отримання неправомірної 

вигоди службовими особами 

територіальних органів Держгеокадастру 

з метою задоволення своїх приватних 

інтересів та прийняття неправомірних 

рішень 

 

Судові процеси стосовно 

неправомірних рішень, дій або 

бездіяльності органу влади. 

Втрата репутації органу. 

Порушення прав та законних 

інтересів громадян 

5. Ймовірність виникнення проявів 

недоброчесності у посадових осіб 

територіальних органів Держгеокадастру 

у разі втрати (зникнення) паперового 

(архівного) примірника 

правовстановлюючого документа на 

право власності (користування) на 

земельну ділянку 

 

У разі втрати (зникнення) у 

територіальному органі 

Держгеокадастру паперового варіанту 

правовстановлюючого документа та 

відсутності відомостей про таку ділянку 

у Державному земельному кадастрі у 

недоброчесних громадян з’являється 

можливість за сприянням посадових 

осіб територіальних органів 

Держгеокадастру за певну винагороду 

отримати земельну ділянку, яка 

перебуває у власності/користуванні 

певного (іншого) громадянина собі у 

власність 

Недоброчесність службових осіб 

територіальних органів з метою 

задоволення своїх приватних інтересів та 

прийняття неправомірних рішень і 

вчинення неправомірних дій. 

Не всі відомості про земельні ділянки, 

права на які виникли до 01.01.2013 

включно, внесено до Державного 

земельного кадастру 

 

Судові процеси стосовно 

неправомірних рішень, дій або 

бездіяльності органу влади. 

Втрата репутації органу. 

Порушення прав та законних 

інтересів громадян 

6. Ймовірність виникнення проявів 

недоброчесності посадових осіб 

структурних підрозділів внутрішнього 

аудиту з метою задоволення своїх 

приватних інтересів під час здійснення 

внутрішнього аудиту шляхом сприяння 

посадовим особам об’єкта контролю 

уникнути (зменшити) контроль за їх 

діяльністю та приховати факти порушень 

вимог законодавства 

Недостовірне документування 

результатів внутрішнього аудиту; 

складання неправдивих (викривлених) 

висновків та надання хибних 

аудиторських рекомендацій 

Неправомірні (навмисні) дії та/або 

бездіяльність посадових осіб 

структурних підрозділів внутрішнього 

аудиту 

Незабезпечення актуальних 

результатів внутрішнього аудиту 

щодо нагальних (першочергових) та 

проблемних питань діяльності 

Держгеокадастру, а також 

своєчасного виявлення порушень та 

недоліків, що може призвести до 

втрати фінансових та матеріальних 

ресурсів 
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___________________ 
 

7. Ймовірність встановлення 

дискримінаційних вимог до учасників 

процедури публічної закупівлі 

Встановлення необґрунтованих вимог 

для потенційних учасників процедури 

закупівлі з метою надання переваги 

окремим учасникам («укрупнення» 

лотів для обмеження конкуренції) 

Наявність приватного інтересу посадових 

осіб замовника щодо надання переваги 

окремим учасникам процедури закупівлі 

Втрата репутації органу, 

необґрунтовані фінансові витрати, 

подання суб’єктами скарги про 

порушення законодавства у сфері 

публічних закупівель, отримання 

товарів, робіт та послуг низької 

якості 

8. Ймовірність виникнення проявів 

недоброчесності у представників 

юридичної служби Держгеокадастру в 

суді під час підготовки документів або 

безпосередньо представництва інтересів 

Держгеокадастру в судах з метою 

задоволення своїх приватних інтересів 

або інтересів інших зацікавлених осіб 

Відсутність визначених чітких та 

вичерпних повноважень представників 

Держгеокадастру у судовому процесі 

щодо вчинення відповідних дій від 

імені Держгеокадастру; вплив на 

представників Держгеокадастру у 

судовому процесі зацікавлених осіб під 

час підготовки документів або 

безпосередньо представництва 

інтересів Держгеокадастру у судах; 

змова представників юридичної служби 

Держгеокадастру у судах та їх дії не в 

інтересах Держгеокадастру, а в 

інтересах інших зацікавлених осіб 

Особиста зацікавленість або задоволення 

інтересів третіх осіб. Недоброчесність 

працівників 

 

Втрата репутації органу, прийняття 

неправомірних рішень; втрата 

фінансових і матеріальних ресурсів 

9. Ймовірність встановлення 

необґрунтованої (завищеної) ціни 

договору, штучне  завищення обсягів 

закупівлі  

Штучне завищення обсягів закупівлі, 

завищення очікуваної вартості закупівлі 

та ціни договору в умовах змови 

посадових осіб замовника та 

потенційних контрагентів 

Наявність приватного інтересу у 

посадових осіб щодо формування плану 

закупівель, визначення предмета 

закупівлі, обсягу та очікуваної вартості 

товарів, робіт, послу 

Втрата репутації органу, 

необґрунтовані фінансові витрати  

10. Ймовірність виникнення проявів 

недоброчесності, необ’єктивного 

оцінювання членами Кваліфікаційної 

комісії під час усної частини іспиту 

(співбесіди) при отриманні 

кваліфікаційних сертифікатів інженера-

землевпорядника та інженера-геодезиста 

Можливі прояви недоброчесності, 

необ’єктивності та упередженості 

окремих членів Кваліфікаційної комісії 

під час усної частини іспиту 

(співбесіди) при отриманні 

кваліфікаційних сертифікатів 

інженерам-землевпорядникам та 

інженерам-геодезистам 

Недоброчесність деяких членів 

Кваліфікаційної комісії при проведенні 

усної частини іспиту (співбесіди) 

Втрата репутації органу.  

Порушення прав та законних 

інтересів учасників іспиту 

11. Поділ предмету закупівлі Здійснення закупівель, що може 

призводити до необґрунтовано високих 

фінансових витрат, сприяти вчиненню 

корупційного чи пов’язаного з 

корупцією правопорушення 

Недоброчесність посадових осіб.  

Дискреційні повноваження під час 

підготовки тендерної документації. 

Відсутність системи внутрішнього 

контролю 

 

Втрата репутації органу, 

необґрунтовані фінансові витрати  


