
 

ЗАТВЕРДЖЕНО  
 

Наказ Держгеокадастру  

від 29.04.2021 № 226 (в редакції наказів 

Держгеокадастру від  06.10.2021 №  483 

та від  09.12.2021 № 565) 

 

Звіт 

за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності Держгеокадастру  
 

Оцінку корупційних ризиків у діяльності Держгеокадастру проведено відповідно 

до Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади, 

затвердженої рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції  

від 02.12.2016 № 126, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 28.12.2016  

за № 1718/29848 (далі – Методологія). 

Комісією з оцінки корупційних ризиків та моніторингу виконання 

антикорупційної програми Держгеокадастру (далі – Комісія), утвореною наказом 

Держгеокадастру від 14.02.2017 № 66 «Про організацію підготовки антикорупційної 

програми Держгеокадастру на 2017 рік», зі змінами, внесеними наказом 

Держгеокадастру від 23.07.2021 № 364 «Про внесення змін до складу Комісії з оцінки 

корупційних ризиків та моніторингу виконання антикорупційної програми 

Держгеокадастру», проведено оцінку (додаткову оцінку) корупційних ризиків у 

діяльності Держгеокадастру відповідно до наказу Держгеокадастру від 05.08.2021 

№ 379 «Про проведення оцінки корупційних ризиків у діяльності Держгеокадастру» 

(https://cutt.ly/kEyEPbp) та на підставі наказу Національного агентства з питань 

запобігання корупції (далі – Національне агентство) від 27.07.2021 № 458/21 «Про 

відмову в погодженні (непогодження) антикорупційної програми Державної служби 

України з питань геодезії картографії та кадастру на 2021–2021 роки» та обґрунтувань 

до відмови, надісланих листом Національного агентства від 02.08.2021                                               

№ 7-35324/0/1-21 «Про розгляд антикорупційної програми». 

До складу Комісії входять 18 осіб, а саме: 17 представників всіх самостійних 

структурних підрозділів апарату Держгеокадастру та член Громадської ради при 

Держгеокадастрі складу 2020-2022 рр. (за згодою).  

До роботи Комісії також залучалися інші працівники Держгеокадастру для 

надання необхідної для проведення оцінки корупційних ризиків інформації. 

Робота Комісії здійснювалась відповідно до Робочого плану проведення оцінки 

корупційних ризиків у діяльності Державної служби України з питань геодезії, 

картографії та кадастру, затвердженого головою Комісії 10.08.2021, в якому визначено 

об’єкти оцінки корупційних ризиків відповідно до завдань Держгеокадастру, 

визначених Положенням про Державну службу України з питань геодезії, картографії 

та кадастру, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 14 січня 2015 р. 

№ 15 (зі змінами), строки та особи, відповідальні за проведення оцінки корупційних 

ризиків за кожним об’єктом, а також джерела інформації, методи та способи оцінки 

корупційних ризиків. 

У межах підготовки антикорупційної програми Держгеокадастру  

на 2021–2022 роки з метою залучення громадськості до процесу ідентифікації та оцінки 

(додаткової оцінки) корупційних ризиків у діяльності Держгеокадастру на офіційному 

вебсайті Держгеокадастру 11.08.2021 розміщено відповідне оголошення (http://surl.li/aggxs). 

До участі в заходах запрошувалися представники громадськості, експерти, які 

мають як теоретичні, так і практичні знання про внутрішнє та зовнішнє середовище 

Держгеокадастру, від яких пропозицій не надходило. 
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Ідентифікацію корупційних ризиків у діяльності Держгеокадастру проведено 

шляхом дослідження (аналізу) зовнішнього та внутрішнього середовища 

Держгеокадастру стосовно виявлення чинників корупційних ризиків у нормативно-

правових актах і організаційно-управлінській діяльності Держгеокадастру. 

При оцінці корупційних ризиків у діяльності Держгеокадастру було враховано 

пропозиції дослідження «Земельна корупція: Топ-30 корупційних ризиків та шляхи їх 

подолання», надісланого листом Національного агентства з питань запобігання 

корупції від 12.03.2021 № 21-03/13694/21.  

При ідентифікації та оцінці (додатковій оцінці) корупційних ризиків у діяльності 

Держгеокадастру використано та/або повторно опрацьовано наступні джерела:  

- наказ Національного агентства від 27.07.2021 № 458/21 «Про відмову в 

погодженні (непогодження) антикорупційної програми Державної служби України з 

питань геодезії картографії та кадастру на 2021–2021 роки» та обґрунтування до 

відмови, надіслані листом Національного агентства від 02.08.2021 № 7-35324/0/1-21 

«Про розгляд антикорупційної програми»; 

- дослідження «Земельна корупція: Топ-30 корупційних ризиків та шляхи їх 

подолання», надіслане листом Національного агентства з питань запобігання корупції 

від 12.03.2021 № 21-03/13694/21; 

- нормативно-правові акти, організаційно-розпорядчі документи, що регулюють 

діяльність Держгеокадастру, його територіальних органів, підприємств, що належать 

до сфери управління Держгеокадастру, а також окремих процедур на предмет 

наявності у них положень, що сприяють (можуть сприяти) вчиненню корупційних 

та/або пов’язаних з корупцією правопорушень;  

- матеріали попередньої оцінки корупційних ризиків у діяльності 

Держгеокадастру;  

- матеріали щодо виконання Держгеокадастром, його територіальними органами 

та підприємствами, що належать до сфери управління Держгеокадастру, 

антикорупційної програми Держгеокадастру на 2019–2020 роки та реалізації 

визначених у ній заходів за 2020 рік;  

- аналіз рішень щодо притягнення у 2019 та у 2020 роках, а також у першому 

півріччі 2021 року посадових (службових) осіб Держгеокадастру, його територіальних 

органів, працівників підприємств, що належать до сфери управління Держгеокадастру, 

до відповідальності за корупційні та/або пов’язані з корупцією правопорушення, а 

також опрацьовано (аналітична інформацію щодо вчинення працівниками 

Держгеокадастру, його територіальних органів та підприємств, що належать до сфери 

його управління, корупційних та/або пов’язаних з корупцією правопорушень); 

- інформація повідомлень, що надійшли до Держгеокадастру від правоохоронних 

органів, про проведення обшуків та/або тимчасових доступів до документів під час 

розслідування кримінальних та/або адміністративних справ щодо можливих 

неправомірних дій посадових (службових) осіб Держгеокадастру, його територіальних 

органів, працівників підприємств, що належать до сфери управління Держгеокадастру, 

а також інформації із засобі масової інформації;  

- аналіз звернень до Держгеокадастру про можливі факти корупційних та/або 

пов’язаних із корупцією правопорушень за період з 01.01.2020 по 31.12.2020 та за 

період з 01.01.2021 по 30.06.2021;  

- «Посібник проти схем для органів місцевого самоврядування, журналістів та 

громадських активістів: топ 20 корупційних схем на місцях – які вони та як їх здолати», 

рекомендований Національним агентством;  

- проєкт Антикорупційної стратегії за результатами публічних обговорень, 

розроблений Національним агентством;  
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- «Індекс сприйняття корупції 2020» організації Transparency International                  

(http://cpi.ti-ukraine.org/#/); 

- результати аудитів підприємств, що належать до сфери управління 

Держгеокадастру, інших контрольних заходів;  

- результати анонімних анкетувань щодо оцінки рівня корупційних ризиків в 

діяльності Держгеокадастру, інші матеріали та дослідження, у тому числі розміщені в 

мережі Інтеренет, інші матеріали; 

- «Корупційні ризики у процедурі безоплатної приватизації: аналітичний огляд», 

рекомендований Національним агентством;  

- «Схеми тіньового обігу землі в умовах мораторію: аналітичний огляд», 

рекомендований Національним агентством;  

- інша інформація та матеріали.  

Вищезазначені матеріалів та інформації була розміщена на порталі 

Держгеокадастру (http://portal.land.gov.ua) для врахування працівниками 

Держгеокадастру та територіальних органів Держгеокадастру при підготовці 

пропозицій щодо попередньої ідентифікації корупційних ризиків та заходів щодо їх 

усунення (зменшення) в діяльності Держгеокадастру на 2021-2022 роки.  

За результатами ідентифікації корупційних ризиків Комісією ідентифіковано  

11 корупційних ризиків у діяльності Держгеокадастру, здійснено їх формальне 

визначення, проаналізовано існуючі заходи контролю та визначено пріоритетність 

(ступінь) корупційних ризиків.  

За результатами оцінки (додаткової оцінки) корупційних ризиків у діяльності 

Держгеокадастру Комісією підготовлено звіт, який містить опис ідентифікованих 

корупційних ризиків у діяльності Держгеокадастру, чинники корупційних ризиків та 

можливі наслідки корупційного правопорушення чи правопорушення, пов’язаного з 

корупцією (додаток 1), та пропозиції щодо заходів із усунення (зменшення) рівня 

виявлених корупційних ризиків, які викладено у таблиці оцінених корупційних ризиків 

та заходів щодо їх усунення (додаток 2).  

Звіт за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності Держгеокадастру 

(в новій редакції) схвалено на засіданні Комісії, яке відбулося 24 вересня 2021 року 

(протокол № 8). 
 

Додаток: на 13 арк. в 1 прим.  
 

 

Голова Комісії Віктор КУНЦ  

http://portal.land.gov.ua/

