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І. Засоби відомчої політики щодо запобігання та протидії корупції у  сфері 
топографо-геодезичної і картографічної діяльності, земельних відносин, 

землеустрою, заходи з її реалізації та заходи з виконання антикорупційної 
стратегії і державної антикорупційної програми

Антикорупційна програма Державної служби України з питань геодезії, 
картографії та кадастру на 2019 -  2020 роки (далі — Антикорупційна програма 
Держгеокадастру) розроблена на виконання статті 19 Закону України «Про 
запобігання корупції» (далі -  Закон), з дотриманням вимог Методичних 
рекомендацій щодо підготовки антикорупційних програм органів влади, 
затверджених рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції 
від 19 січня 2017 року №31, Порядку підготовки, подання антикорупційних 
програм на погодження до Національного агентства з питань запобігання 
корупції та здійснення їх погодження, затвердженого рішенням Національного 
агентства з питань запобігання корупції від 08 грудня 2017 року № 1379, 
зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 08 грудня 2017 року за 
№ 87/31539, та з урахуванням Методології оцінювання корупційних ризиків у 
діяльності органів влади, затвердженої рішенням Національного агентства з 
питань запобігання корупції від 02 грудня 2016 року № 126, зареєстрованим у 
Міністерстві юстиції України 28 грудня 2016 року за№ 1718/29848.

Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру (далі -  
Держгеокадастр) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого 
спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра 
аграрної політики та продовольства і який реалізує державну політику у сфері 
топографо-геодезичної і картографічної діяльності, земельних відносин, 
землеустрою, у сфері Державного земельного кадастру, державного нагляду 
(контролю) в агропромисловому комплексі в частині дотримання земельного 
законодавства, використання та охорони земель усіх категорій і форм власності, 
родючості ґрунтів.

Метою Антикорупційної програми Держгеокадастру є забезпечення 
дотримання вимог антикорупційного законодавства; визначення корупційних 
ризиків та зменшення їхнього впливу на діяльність Держгеокадастру, його 
територіальних органів та підприємств, що належать до сфери управління 
Держгеокадастру; 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.

Вирішити проблему корупції можливо лише в результаті послідовної, 
системної роботи з розробки та впровадження правових, організаційних та 
інших механізмів запобігання і протидії корупції.

Заходами з реалізації засад загальної відомчої політики щодо запобігання 
та протидії корупції в Держгеокадастрі є:

удосконалення нормативно-правового регулювання у сфері земельних 
відносин;
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визначення та усунення причин і умов, шо спричиняють виникненню 

корупції;
формування у працівників Держгеокадастру, його територіальних органів, 

підприємств, що належать до сфери управління Держгеокадастру, правової 
свідомості, добросовісної поведінки, нетерпимого, негативного ставлення до 
корупції як суспільно небезпечного явища;

забезпечення прозорості діяльності Держгеокадастру, його територіальних 
органів, підприємств, що належать до сфери управління Держгеокадастру;

забезпечення умов для повідомлень про факти порушення вимог 
антикорупційного законодавства, своєчасного їх розгляду та відповідного 
реагування.

Виконання Антикорупційної програми Держгеокадастру дасть змогу:
зменшити вплив корупції на діяльність Держгеокадастру, його 

територіальних органів, підприємств, що належать до сфери управління 
Держгеокадастру;

створити ефективні механізми запобігання корупції, забезпечити контроль 
за дотриманням вимог антикорупційного законодавства працівниками 
Держгеокадастру, його територіальних органів, підприємств, що належать до 
сфери управління Держгеокадастру;

підвищити рівень довіри до Держгеокадастру, його територіальних органів, 
підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління 
Держгеокадастру.

Постійними заходами з реалізації Держгеокадастром засад загальної 
відомчої політики щодо запобігання та протидії корупції в апараті 
Держгеокадастру, його територіальних органах та підприємствах, що належать 
до сфери управління Держгеокадастру, є:

№
з/п

Заходи Терміни Відповідальні 
особи/підрозділ и

1. Контроль за дотриманням  
антикорупційного законодавства 
та законодавства про державну 
служ бу працівниками апарату 
Держгеокадастру, його 
територіальних органів та 
підприємств, що належать до  
сфери управління 
Держгеокадастру

постійно Перший заступник Голови, 
заступник Голови, керівники 
структурних підрозділів  
Держгеокадастру, 
начальники. їх  заступники та 
керівники структурних 
підрозділів територіальних 
органів, керівники 
підприємств, що належать до  
сфери управління 
Держ геокадастр\

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

постійно Управління запобігання та 
виявлення корупції
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запобігання та протидії корупції 
на підприємствах, що належать 
д о  сфери його управління, а 
також обов’язкового погодження  
кандидатур керівників таких 
уповноважених підрозділів з 
Управлінням запобігання та 
виявлення корупції 
Держгеокадастру

3. Оцінка корупційних ризиків в 
діяльності Держгеокадастру

щоквартально Комісія з оцінки корупційних  
ризиків та моніторингу  
виконання Антикорупційної 
програми Держгеокадастру

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 Управління запобігання та 
виявлення корупції. 
Департамент кадрової 
політики та персоналу, 
уповноважені підрозділи  
територіальних органів 
Держгеокадастру

5. П опередження осіб , які 
претендують на зайняття посад в 
апараті Держгеокадастру, його  
територіальних органах, 
підприємствах, щ о належать до  
сфери управління 
Держгеокадастру, про вимоги, 
спеціальні обмеж ення та 
заборони, встановлені законами 
України «Про запобігання 
корупції» та «П ро державну 
служ бу»

постійно Департамент кадрової 
політики та персоналу, 
уповноважені підрозділи  
територіальних органів 
Держгеокадастру, 
підприємств, що належать до  
сфери управління 
Держгеокадастру

6. Організація на постійній основі 
заходів з підвищення кваліфікації 
працівників апарату 
Держгеокадастру, його  
територіальних органів, 
підприємств, що належать до  
сфери управління 
Держгеокадастру, з питань 
запобігання і виявлення корупції

постійно Департамент кадрової 
політики та персоналу, 
керівники територіальних 
органів Держгеокадастру, 
керівники підприємств, що 
належать до  сфери  
управління Держгеокадастру

7. Вжиття заходів щ одо виявлення постійно Управління запобігання та
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конфлікту інтересів та його 
врегулювання відповідно до 
вимог Закону України «Про 
запобігання корупції»

виявлення корупції, 
уповноважені підрозділи 
(особи) з питань запобігання 
та виявлення корупції 
територіальних органів 
Держгеокадастру та 
підприємств, що належать до 
сфери управління 
Держгеокадастру

8. Проведення організаційних 
заходів по підготовці до 
чергового етапу декларування

грудень 2019 
року, січень -  
березень 2020 

року

Управління запобігання та 
виявлення корупції, 
уповноважені підрозділи 
(особи) з питань запобігання 
та виявлення корупції 
територіальних органів 
Держгеокадастру та 
підприємств, що належать до 
сфери управління 
Держгеокадастру

9. Проведення перевірки факту 
подання/неподання суб’єктами 
декларування Держгеокадастру, 
його територіальних органів та 
підприємств, що належать до 
сфери управління 
Держгеокадастру, декларацій 
відповідно до вимог Закону 
України «Про запобігання 
корупції»

постійно Управління запобігання та 
виявлення корупції, 
уповноважені підрозділи 
(особи) з питань запобігання 
та виявлення корупції 
територіальних органів 
Держгеокадастру та 
підприємств, що належать до 
сфери управління 
Держгеокадастру

10. 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 
правоп ору шення 
працівниками Держгеокадастру, 
його територіальних органів, 
підприємств, що належать до 
сфери управління 
Держгеокадастру

Невідкладно
після

виявлення

Управління запобігання та 
виявлення корупції, 
керівники територіальних 
органів Держгеокадастру та 
підприємств, що належать до 
сфери управління 
Держгеокадастру

11. Здійснення заходів з підвищення 
рівня інформованості 
працівників щодо обмежень, 
вимог та заборон, встановлених 
Законом України «Про 
запобігання корупції», змін в 
антикорупційному законодавстві,

постійно Управління запобігання та 
виявлення корупції, 
уповноважені підрозділи 
(особи) з питань запобігання 
та виявлення корупції 
територіальних органів 
Держгеокадастру та
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роз’яснень і методичних 
рекомендацій Національного 
агентства з питань запобігання 
корупції

підприємств, шо належать до 
сфери управління 
Держгеокадастру

12. Інформування Держгеокадастру 
про факти правопорушень в 
територіальних органах 
Держгеокадастру та 
підприємствах, що належать до 
сфери управління 
Держгеокадастру відповідно до 
вимог наказу Держгеокадастру 
від 09.01.2018 №4 «Про 
інформування щодо фактів 
правопорушень»

Не пізніше ніж 
протягом 

грьох годин 
робочого часу 

з моменту 
отримання 

повідомлення 
(інформації), 
затримання 
особи, тощо

Керівники територіальних 
органів Держгеокадастру. 
керівники підприємств, що 
належать до сфери 
управління Держгеокадастру

13. Ведення обліку працівників 
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 Управління запобігання та 
виявлення корупції, 
уповноважені підрозділи 
(особи) з питань запобігання 
та виявлення корупції 
територіальних органів 
Держгеокадастру та 
підприємств, що належать до 
сфери управління 
Держгеокадастру

14. Проведення службових 
розслідувань щодо осіб, 
визнанних винними у вчиненні 
корупційних або пов’язаних з 
корупцією правопорушень, або 
невиконанню 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», постанови Кабінету 
Міністрів України від 13.06.2000 
№950

постійно Управління запобігання та 
виявлення корупції, 
уповноважені підрозділи 
(особи) з питань запобігання 
та виявлення корупції 
територіальних органів 
Держгеокадастру та 
підприємств, що належать до 
сфери управління 
Держгеокадастру

15. Забезпечення умов для 
повідомлень працівниками 
Держгеокадастру, його 
територіальних органів та 
підприємств, що належать до 
сфери управління 
Держгеокадастру, про

постійно Управління запобігання та 
виявлення корупції. 
Департамент 
адміністративно- 
господарського забезпечення, 
Управління забезпечення 
діяльності служби,
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порушення вимог Закону 
України «Про запобігання 
корупції» іншою особою, 
зокрема через спеціальні 
телефонні лінії, офіційні веб- 
сайти, засоби електронного 
зв'язку, забезпечення 
конфіденційності інформації про 
цих осіб, а також 
неупередженого та своєчасного 
їх розгляду

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

16. Залучення громадськості до 
формування та реалізації 
загальної відомчої політики 
Держгеокадастру щодо 
запобігання та протидії корупції 
відповідно до постанови 
Кабінету Міністрів України від 
03.11.20*10 №996 «Про 
забезпечення участі 
громадськості у формуванні та 
реалізації державної політики»

постійно Юридичний департамент, 
Управління забезпечення 
діяльності служби

17. Забезпечення доступу до 
публічної інформації та 
дотримання принципів 
прозорості та неупередженості 
при висвітленні діяльності 
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 сайті 
Держгеокадастру, його 
територіальних органів, 
підприємств, що належать до 
сфери управління 
Держгеокадастру

Не пізніше 
п’яти робочих 

ДНІВ 3 дня 
прийняття 

(затвердження)

Управління забезпечення 
діяльності служби,
Відділ звернень громадян та 
доступу до публічної 
інформації,
Керівники територіальних 
органів Держгеокадастру та 
підприємств, що належать до 
сфери управління 
Держгеокадастру

^ 1 ояган Спи."*м_ - • «*ич ОІ
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II. Оцінка корупційних ризиків у діяльності Держгеокадастру, 
причини, що їх породжують та умови, що їм сприяють.
Заходи щодо усунення виявлених корупційних ризиків, особи, 

відповідальні за їх виконання, строки та необхідні ресурси

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», із змінами, 
внесеними наказом Держгеокадастру від 22.01.2019 № 6 «Про проведення 
оцінювання корупційних ризиків та внесення змін до складу Комісії з оцінки 
корупційних ризиків та моніторингу виконання антикорупційної програми 
Держгеокадастру», проведено оцінку корупційних ризиків в діяльності 
Держгеокадастру.

Оцінку проведено відповідно до Методології оцінювання корупційних 
ризиків у діяльності органів влади, затвердженої рішенням Національного 
агентства з питань запобігання корупції 02.12.2016 № 126, зареєстрованим в 
Міністерстві юстиції України 28.12.2016 за № 1718/29848, Методичних 
рекомендацій щодо підготовки антикорупційних програм органів влади, 
затверджених рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції 
від 19 січня 2017 року №31, Порядку підготовки, подання антикорупційних 
програм на погодження до Національного агентства з питань запобігання 
корупції та здійснення їх погодження, затвердженого рішенням Національного 
агентства з питань запобігання корупції від 08 грудня 2017 року № 1379.

Комісією здійснено ідентифікацію корупційних ризиків в діяльності 
Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру, їх 
формальне визначення та оцінку.

За результатами роботи було підготовлено опис корупційних ризиків в 
діяльності Держгеокадастру, чинники корупційних ризиків та можливі наслідки 
корупційного правопорушення чи правопорушення, пов’язаного з корупцією, 
та визначені заходи щодо усунення корупційних ризиків, особи, відповідальні 
за їх виконання, строки та необхідні ресурси, очікувані результати.

Звіт за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності 
Держгеокадастру, затверджений наказом Держгеокадастру від 27.03.2019 № 94, 
включає опис ідентифікованих корупційних ризиків у діяльності 
Держгеокадастру (додаток 1 до звіту) та таблицю оцінених корупційних ризиків 
та заходів щодо їх усунення (додаток 2 до звіту), додається.

ДЕРКГЕО,КАДАСТР
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III. Навчання та заходи з поширення інформації щодо програм 
антикорупційного спрямування

Згідно з Положенням про Державну службу України з питань геодезії, 
картографії та кадастру, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України 
від 14 січня 2015 р. №15, Держгеокадастр організовує роботу з підготовки, 
перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців і працівників 
апарату Держгеокадастру та його територіальних органів.

Навчання державних службовців апарату Держгеокадастру з питань 
запобігання та виявлення корупції здійснюється відповідно до орієнтовного 
плану-графіку навчання:

№
з/п

Тематика Цільова аудиторія Строки
проведення

Відповідальний 
за проведення

1. Професійна програма 
підвищення 

кваліфікації з питань 
запобігання та 

виявлення корупції

Уповноважені 
особи з питань 
запобігання за 

виявлення 
корупції

вересень -  
грудень 

2019-2020

Всеукраїнський
центр

підвищення 
кваліфікації 
державних 

службовців і 
посадових осіб 

місцевого 
самоврядування

2. Правові засади 
запобігання корупції

Державні
службовці

вересень — 
грудень 

2019-2020

Національна
академія

внутрішніх справ 
України

3. Короткотермінові 
семінари з питань 

запобігання та 
виявлення корупції

Для вперше 
прийнятих на 

державну службу 
та

новопризначених

вересень-
жовтень

2019-2020

Держгеокадастр 
спільно 3 

Київським 
міським центром 
перепідготовки 
та підвищення 

кваліфікації 
працівників 

органів
державної влади, 
органів місцевого 
самоврядування, 

державних 
підприємств, 

установ і 
організацій

ДЕРЖГЕОКАДАСТР
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Керівники територіальних органів Держгеокадастру, підприємств, що 
належать до сфери управління Держгеокадастру, уповноважені підрозділи 
(особи) з питань запобігання та виявлення корупції зазначених органів 
забезпечують організацію навчання державних службовців, працівників з 
питань запобігання та виявлення корупції.

Управління запобігання та виявлення корупції Держгеокадастру, 
уповноважені підрозділи (особами) з питань запобігання та виявлення корупції 
територіальних органів Держгеокадастру, підприємств, що належать до сфери 
управління Держгеокадастру, проводять наради (навчання) з працівниками з 
таких тем: заповнення електронних декларацій, дотримання строків їх подання, 
порядок та строки подання повідомлень про суттєві зміни в майновому стані, 
обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності, 
алгоритм дій при виявленні конфлікту інтересів, у разі надходження пропозиції 
щодо неправомірної вигоди або подарунка тощо.

Управлінням запобігання та виявлення корупції Держгеокадастру 
заплановано проведення в 2019 -  2020 роках наступних заходів:

10

№
з/п

Назва заходу Цільова аудиторія Термін
проведення

1. Семінар на тему: «Обмеження щодо 
одержання подарунків 
держслужбовцями»

працівники апарату 
Держгеокадастру

травень 2019, 
грудень 2020

2. Семінар на тему:
«Правила етичної поведінки. 
Додержання вимог закону та етичних 
норм поведінки»

працівники апарату 
Держгеокадастру

червень
2019,

жовтень 2020

3. Семінар на тему:
«Запобігання та врегулювання 
конфлікту інтересів у діяльності 
державного службовця»

працівники апарату 
Держгеокадастру

липень 2019, 
травень 2020

4. Семінар на тему:
«Додаткові заходи фінансового 
контролю, визначені Законом 
України «Про запобігання корупції»

працівники апарату 
Держгеокадастру

вересень 
2019, квітень 

2020

5. Семінар на тему:
«Відповідальність за порушення 
вимог, заборон та обмежень, 
встановлених Законом України «Про 
запобігання корупції»

працівники апарату 
Держгеокадастру

жовтень2019, 
червень 2020

6. Семінар на тему:
«Обмеження щодо використання 
службових повноважень чи свого 
становища. Запобігання одержанню 
неправомірної вигоди або подарунка 
та поводження з ними»

працівники апарату 
Держгеокадастру

листопад 
2019, липень 

2020

ДЕРЖГЕОКАДАСТР
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7. Семінар на тему:
«Обмеження щодо сумісництва та 
суміщення з іншими видами 
діяльності»

працівники апарату 
Держгеокадастру

грудень
2019,

вересень
2020

8. Семінар на тему:
«Підготовка до чергового етапу 
декларування: вимоги законодавства 
щодо подання декларацій осіб, 
уповноважених на виконання 
функцій держави або місцевого 
самоврядування, відповідальність за 
несвоєчасне подання декларацій, 
зазначення недостовірних 
відомостей в декларації»

працівники апарату 
Держгеокадастру

грудень 
2019, січень 
-  березень 

2020

9. Практичне заняття на тему: 
«Електронне декларування 2020»

працівники апарату 
Держгеокадастру

лютий
березень

2020
10. Семінар на тему:

«Актуальні питання застосування 
антикорупційного законодавства в 
діяльності уповноважених підрозділів 
(осіб) з питань запобігання корупції 
підприємств, що належать до сфери 
управління Держгеокадастру»

Уповноважені особи 
з питань запобігання 

корупції 
підприємств, що 

належать до сфери 
управління 

Держгеокадастру

лютий -  
березень 

2020

11. Семінар на тему:
«Актуальні питання застосування 
антикорупційного законодавства в 
діяльності уповноважених підрозділів 
з питань запобігання корупції 
територіальних органів 
Держгеокадастру»

Керівники 
уповноважених 

підрозділів з питань 
запобігання корупції 

територіальних 
органів

Держгеокадастру

лютий -  
березень 

2020

гч • 1 •«Заходи з поширення інформації щодо програм антикорупціиного 
спрямування та про хід виконання зазначеної Антикорупцшної програми 
будуть проводитися в Держгеокадастрі відповідно до розпорядження Кабінету 
Міністрів України від 05 жовтня 2016 № 803-р «Деякі питання запобігання 
корупції в міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади», 
Стратеги комунікацій у сфері запобігання та протидії корупції, схваленої 
розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23 серпня 2017 року № 576-р, 
серед яких: проведення прес-конференцій, засідань за круглим столом з 
антикорупційної тематики за участю керівництва Держгеокадастру та осіб, 
уповноважених на здійснення комунікацій з антикорупційних питань, 
звітування в рамках Урядової громадської ініціативи «Разом проти корупції», 
підтримка актуальної інформації та оновлення на офіційному веб-саиті 
Держгеокадастру рубрики з антикорупційної тематики, проведення публічного

ДЕРЖГЕОКАДАСТР
120 від 22 04.2019

Сіроіятан теиганпґі Ег /зрдови» сл



обговорення стану виконання Антикорупційної програми
Держгеокадастру на відкритих засіданнях Комісії з оцінки корупційних ризиків 
та моніторингу виконання Антикорупційної програми Держгеокадастру тощо.

IV. Процедури щодо моніторингу, оцінки виконання та 
періодичного перегляду антикорупційної програми

12

Моніторинг та оцінку виконання Антикорупційної програми 
Держгеокадастру здійснює Комісія щоквартально.

Керівники структурних підрозділів апарату Держгеокадастру, його 
територіальних органів Держгеокадастру, підприємств, що належать до сфери 
управління Держгеокадастру, щоквартально подають інформацію про хід 
виконання заходів, визначених Антикорупційною програмою Держгеокадастру.

Управління запобігання та виявлення корупції Держгеокадастру забезпечує 
контроль за виконанням Антикорупційної програми Держгеокадастру, 
координує зазначену роботу в територіальних органах Держгеокадастру, на 
підприємствах, що належать до сфери управління Держгеокадастру, узагальнює 
інформацію про хід виконання Антикорупційної програми Держгеокадастру та 
подає її на розгляд Комісії.

Комісія на своїх засіданнях розглядає узагальнену інформацію про хід 
виконання Антикорупційної програми Держгеокадастру, проводить моніторинг 
виконання та оцінку її ефективності.

Критеріями оцінки виконання Антикорупційної програми 
Держгеокадастру є: своєчасність виконання, повнота реалізації, оцінка стану 
досягнення мети (індикаторів виконання).

За результатами моніторингу та оцінки виконання Антикорупційної 
програми Держгеокадастру Комісія готує інформацію про стан виконання 
антикорупційної програми та, у разі необхідності, пропозиції щодо внесення в 
установленому порядку змін до неї. У разі встановлення невиконання або 
неналежного виконання Антикорупційної програми Держгеокадастру Голова 
Комісії інформує про такі факти Голову Держгеокадастру для вжиття заходів 
реагування, в тому числі дисциплінарного впливу.

Антикорупційна програма Держгеокадастру переглядається в таких 
випадках: внесення змін до законодавства, у разі надання Національним 
агентством з питань запобігання корупції обов’язкових для розгляду 
пропозицій до неї, встановлення недієвості заходів, визначених 
антикорупційною програмою, за результатом проведеного моніторингу та 
оцінки її виконання за 2019 рік, а також не пізніше одного місяця з дати 
затвердження антикорупційної стратеги та державної програми з н реалізації.

Рішення про внесення змін до Антикорупційної програми Держгеокадастру 
за результатами її перегляду приймає Голова Держгеокадастру.

В. о. начальника Управління 
запобігання та виявлення корупції

Л Л квітня 2019 року

1к.эштэн Опексацор Р •.

ДЕРЖГЕОКАДАСТР
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ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Держгсокадастру
віл / ? {  У М У Р  №  9 9

Звіт
за результатами оцінки корупція них ризиків у  діяльності Д ерж і еокаластру

Оцінку корупційних ризиків у  діяльності Державної служби V'країни з питань 
геодезії, картоірафії та нтиасіру проведено відповідно до М етодології оцінювання 
корупційних ризиків у діяльності органів влади, затвердженої рішенням 
Національного агентства з питань запобігання корупції 02.12,2016 №  126. 
карстегрованйм в Міністерстві ю стиції України 28.12.2016 за №  1718/29848, та наказу 
Держі сокадастру віл 22.01.2019 № 6  «Про проведення оцінювання корупційних 
ризиків та внесення змін д о  складу Комісії з оцінки корупційних ризиків та 
моніторингу виконання антикоруппійної програми Держгеокаласіру».

Оцінка корупційних ризиків в діяльносіі Держі еокаластру проводилася 
Комісією з оцінки корупційних ризиків га моніторингу виконання ашикорупційної 
програми Держгеокадасгр} (далі -  Комісія), утвореною наказом Держіеокадисгру 
від 14.02.2017 № 6 6  «Про організацію підготовки антикоруппійної проірами 
Дсржгеокадастру на 2017 рік», із змінами, внесеними наказом Дсржгсокаластру 
від 22.01.2019 № 6  «Про проведення оцінювання корупційних ризикін та внесення 
змін до складу Комісії з оцінки корупційних ризиків іа моніторингу виконання 
антикоруппійної прої рами Дсржгсокаластру».

Робота Комісії здійснювалась відповідно д о  Робочого плану проведення оцінки 
корупційних ризиків у діяльності Державної служби України з  питань геодезії, 
картоірафії та кадастру, затвердженого 23 січня 2019 року головою Комісії 
І. Рубаїюм.

13 рамках підготовки до  оцінки корупційних ризиків та антикоруппійної 
програми Держгсокатасіру на 2019 2020 роки проведені наступні заходи:

1) надано доручення територіальним оріанам Дсржгеокадастру та 
підори* мст вам, що належать до  сфери управління Держі еокаластру, про надання 
пропозицій щодо ідентифікації корупційних ризиків та заходів щодо їх  усунення 
(зменшення) (листи Держтсокаластру від 18.12.2018 №  22-28-0.12-13117/2-18 про 
ідентифікацію корупційних ризиків та № 24-28-0.12-13115/2-18 про подання планів, 
інформації та пропозицій);

2 )  з мстою залучення іромадськосгї до  процесу ідентифікації та оцінки 
корупційних ризиків у діяльності Дсржгеокадастру на офіційному всб-сайті 
Держі еокаластру 23.01.2019 розміщено оголошення (ІапЛроу.иа/'іпІ'ооЬок^Ьспліа- 
гаргоііішісттіо-ргаїчіам пу кіу-йгоіпасіякокіі-іа-скярепі ,-7дІисЬуіу5іа-<к^оі5Іпку-когирі-чіілукН- 
іу/укіс-и-і1ііа1пс)5ПчЗегДі1іспкас1аяГгиО- ВІД громадянки Шпак її. Л. на електронну адресу 
(апТіСог(й' Іагкі.gov.ua) 6 л ю т і о  2019 року надійшли пропозиції, які розглянуті та враховані 
часткоію;

3 )  з метою сірішання інформації щодо оцінки ріння корупційних ризиків в діяльності 
/  ісржгсокгишстру серед працівників Держі еокадасгру з 14 лютого 2019 року по 13 березня 
2019 року проведено анонімне анкетування шляхом розміщення анкети на внутрішньому' 
порталі Держгеокаласіру.

У вказаному анкетуванні станом на 13.03.2019 взяло участь 217 осіб, які оцінили 
наявний рівень корупції в Дсржгсокадастрі в цілому, о також в окремих сферах 
діяльності Д е р и
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Критерії оцінки наявного рівня корупції в Дсржгеокадастрі були 
визначені від 0 ло 4 билів (0 балів відсутність рівня корупції, 4 -  високий рівень 
корупції). Більшість опитуваних осіб, які втяли участь в анонімному анкетуванні, 
оцінили наявний рівень корупції в Держі сокадастрі як такий, що вілсу гній (40,5% ). 
25,1%  -  як низький (незначний). Лише 5,6% опитуваних оцінили наявний рівень 
корупції в Держі сокадастрі як високий.

Щ одо наявного рівня корупції в окремих 12 сферах діяльності Держі еокадас іру 
працівниками Держі еокадастру було визначено, шо найбільший рівень корупції 
наявний у наступних сферах діяльності:

- управлінська діяльність -  20% від загальної кількості опитуваних осіб;
- державна експерт иза - 18%;
- контроль за використанням та охороною земель 17%.
При ідентифікації та оцінці корупційннх ризиків було використано наступні 

джерела:
•  досліджено нормативно-правові акти, організаційно-розпорядчі документи, що 

регулюють діяльність Держі еокаластру. його територіальних органів, підприємств, 
ш о належать до сфери управління Дсржгеокадастру, а також окремих процедур на 
предмет наявності у них положень, шо сприяють (можуть сприяти) вчиненню 
корупційннх та'або пов’язаних з корупцією правопорушень;

• досліджено матеріали попередніх оцінки (дооцінки) корупційннх ризиків у 
діяльності Дсржгсокадастру, проведених у 2018 році;

•  проаналізовано матеріали щ одо виконання Дсржгсокадастром. його 
територіальними органами та підприємствами, що належать ло сфери управління 
Дсржгсокадастру, антикорупишної програми Держі еокадастру на 2018 рік та 
реалізації визначених у ній заходів за 2018 рік;

•  здійснено аналіз повідомлень у засобах масової інформації про недоліки 
певних процедур, можливу неправомірну та нелоброчесну поведінку’ посадових 
(службових) осіб Дсржгсокадастру, його ісрнгоріальних органів, а також працівників 
підприємств, що належать до сфери управління Дсржгсокадастру;

•  проаналізовано листи, звернення, скарги громадян, юридичних осіб, оріанія 
місцевого самоврядування, народних д е п у т а т і України, тощо, що надійшли ло 
Держі еокадастру поштою, на електронну адресу Дсржгсокадастру та гарячу лінію  
Дсржгсокадастру та міс шли інформацію про напрямки діяльност і, в яких виникає 
найбільша ймовірність вчинення коруїшіГших га-або понизаних з корупцією  
правопорушень;

•  проведено аналіз рішень шоло притягнення у 2018 році посадових (службових) 
осіб  Дсржгсокадастру, й оіо  територіальних органів, працівників підприємств, що 
належать до  сфери управління Дсржгсокаластру. до відповідальності за корупцшш  
та'або пов'язані з корупцією правопорушення;

•  проаналізовано повідомлення, шо надійшли до Дсржгеокадастру від 
правоохоронних органів, про проведення обшуків (виїмок) під час розслідування 
кримінальних та'або адміністративних справ щодо можливих неправомірних дій 
посадових (службових) осіб Дсржгсокадастру. Йою ісриторіальних органів, 
працівників підприємств, що належать до  сфери у правління Держгеокадастру;

•  досліджено результати контрольних заходів (перевірок, тощо), що полягали в 
аналізі актів, довідок та інших документально оформлених результаті проведених 
заходів, наданих рекомендацій з метою максимального вивчення різних напрямів 
діяльності, у яких було виявлено найбільше пору шень вимог законодавства України,* ДЛ'Уі̂ кууц/її
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їх  теперішній стан та ймовірність вчинення (сприяння вчиненню) 
корунційних правопорушень та/або правопорушень, пов'язаних з корун цією;

•  розглянуто пропозиції ф ом адськосіі, шо надійшли на слскіронну пошту 
Держгеокадастру. стосовно ідентифікації та оцінки корунційних ризиків у  діяльності 
Держгсокадасгру, зокрема пропозиції Шпак Н. А. від 06.02.2019;

•  розіляну то пропозиції головних управлінь Дсржгеокаластру в областях та 
м. Києві, підпригметв, що належать до  сфери управління Дсржгеокаластру, 
щодо ілсіггифі нації корунційних ризиків за заходів щодо їх усунення 
(зменшення), надіслані на виконання листів Дсржгеокаластру від 18.12.2018 
№ 22-28-0.12-13117/2-18 про ідсніифікаїїію корунційних ризиків та 
№ 24-28-0.12-13115/2-18 про подання планів, інформації та пропозицій;

•  розглянуто пропозиції структурних підрозділів апарату Дсржгеокаластру 
стосовно іленшфікашї та оцінки корунційних ризиків у діяльності Дсржгеокаластру 
на 2019-2020 роки:

■ результати анонімного анкетування щодо оцінки рівня корунційних ризиків в 
діяльнос іі Держгеокадастру;

•  результати дослідження міжнародної ашикорупційної організації Transparency 
International «Індекс сприйняті я корупиії-2018».

Комісією здійснено ідентифікацію корунційних ризиків в діяльності 
Дсржгеокаластру. їх  формальне визначення та оцінку.

За результатами роботи було підготовлено опис корунційних ризиків в 
діяльності Держгеокадастру, чинники корунційних ризиків та можливі наслідки 
корупціГшого правопорушення чи правопорушення, пов’язаного з корупцією, та 
визначені заходи щодо усунення корунційних ризиків, особи, відповідальні за їх 
виконання, строки та необхідні ресурси, очікувані результати.

Опис ідентифікованих корунційних ризиків у діяльності Держгеокаластру 
(додаю к  1) та Таблиця оцінених корунційних ризиків та заходів щ одо їх  усунення 
(додаток 2) додаються.

Звіт за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності Держгеокадастру 
розглянуто 14.03.2019 на відкритому засіданні Комісії із запрошенням представників 
громадськості (http://land.gov .ua4nfboholoshennia-pro-provcdcnnia-vidkiyioho-
7asidannia-komisii-z-otsinky-koruptsnnykh-r}zvkiv-ta-monitor}nhu-vykonarnia- 
amykorupisiinoi-prohramy-dcr/hheokadastru-2/).

Додатки: на 10 арк. в 1 прим.

Голова Комісії 

Заступник іолоии Комісії 

Секретар Комісії

г СХАГЛ JJ*
94 ьщ 27 03.2019
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Додаток І
до Звіту іа результатами оцінки корупційних 
ризиків у діяльності Дсржгеокаластру

АЬ Я
з/п
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Ідентифікований корупиійкнй ризик

Ймовірність використання службовими 
особами територіальних органів 
Держгеокадастру наданих ім 
повноважень і метою отримання 
неправомірної вигоди або надання 
переваг іншим суб пстам господарювання 
при погодженні документації із 
землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки за місцем розташування 
земельної Д..1ЯНКИ

Опис
ілентифікопяних корупційних ризикіп у лішіькості Дсржгеокятпсгру

ЧинникиОпис

Ймовірність використання службовими 
особами територіальних органів 
Держгеокадастру наданих ім 
повноважень з метою отримання 
неправомірної виголи при наданні 
адміністративної послуги прийняття 
рішення про передачу земельних ділянок 
сільськогосподарського призначення

Розрооних документа ції із землеустрою 
подавав на погодження до 
територіального органу
Держгеокадастру за місцем 
розташування земельної ділянки 
оригінал документації із землеустрою 
щодо відведеній земельної ділянки, 
безпосереднє спілкування розробника 
документації п землеустрою та
службової особи, яка здійснювала її 
погодження, провокувало ризики
вчинення корупційних та'або 
пов'язаних з корупцією правопорушень 
Зокрема існували факти вимагання 
службовими особами територіальних 
органів Держгеокадастру неправомірної 
виголи за позитивний розгляд
документації із землеустрою В іншому 
випадку гака документація із 
землеустрою тривалий час не
розглядалася або ж надавалися
висновки про непогодження
документації з необгрунтованими
(без підстав ними) зауваженням и.
Надання адміністративної послуги 
прийняття рішення щодо передачі 
земельних ділянок
сільськогосподарського призначення 
державної власності виключно
керівником територіального органу 
Держгеокадастру, що лає Йому 
можливість використання службових

Невиконання службовими особами
територіальних органів Дсржгеокаластру
належним чином наданих їм 
повноважень, використання службових 
повноважень з метою отримання
неправомірної вигоди або надання 
переваг іншим суб’єктам
господарювання.

Невиконання службовими особами 
територіальних органів Держгеокадастру 
належним чином наданих о 
повноважень, використання службових 
повноважень з метою отриманні 
неправомірної вигоди та прийнятті 
неправомірних рішень.

Можливі наслідки

прій фізичних та 
осіб, а також 

документації із

Порушення 
юридичних 
розробників 
землеустрою 
Притягнення 
територіальних 
Держгеокадастру 
відповідальності
Судові процеси стосовно 
неправомірних рішень, дій або 
бездіяльності органу влади 
Втрата репутації органу

працівників
органів

до

Порушення прап фізичних та 
юридичних осіб
Прийняття неправомірних рішень 
Судові процеси стосовно 
неправомірних рішень, дій або 
бездіяльності органу влади.
Втрата репутації органу.
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___________ 2_
повноважень і метою отриманнядержавної власності у власність або 

користування. _
Нмои.рність використання службових 
повноважень і метою отримання 
неправомірної виголи державними 
кадастровими реєстраторами
територіальних ормнів Дсржгеокадастру 
при наданні адм:ністратияноі послуги 
державної реєстрації земельної ділянки

Ймовірність використання виконавцем 
темельних торгів та лшитатором 
повноважень щодо проведення темельних 
торгів і мстою отримання неправомірної 
вигоди

неправомірної ВИГОДИ 

Надання адміністративної послуги 
державна реєстрація ісмельної- ділянки 
виключно державними кадастровими 
реєстраторами територіальних органів 
Дсржгеокадасіру, що лаг можливість 
державному кадастровому регетратору 
використання службових повноважень а 
метою отримання неправомірної 
вигоди
Ієну» недосконалий метанам надпиті 
адміністративної послуги у сфері 
веления Державного іемельного 
кадастру шодо державної ресстрзц;і 
темельних ділянок.
Такой України «Про Державний 
земельний кадастр» доз поляг
державним кадастровим регетрзторам 
тлумачити на свій розсуд проблемні 
питання підстав для формування 
темедьної ділянки та виникнення появ

і на неї ____  __
Надання повноваження що ці 
проведення темедьннх торгів лаг 
можливість виконавцю темельних 
торгів та діїїитатору використання 
службових повноважень т метпю 
отримання нсгравомірної вигоди.

Ймовірність виникнення конфлікту 
інтересів у керівників територіпьних 
органів Дсржгеокадастру при здійсненні 
повноважень т державного нагляду 
(контролю) в частині дотримання 
земельного законодавства, використання 
та охорони «мель
сільськогосподарською приікачення 
державної власності

Керівники територіальних органів 
Дсржгео кадастру приймають рішення 
щодо роторядження землями 
сільськогоспотарського призначення 
державної масності. Вони ж г 
державними ікслспорами у сфері 
контролю та використанням та 
охороною темель. до повноважень яких 
віднесено тлійснення контролю та 
дотриманням законодавства при 
прийнятті татначених рішень

Невиконання державними кадастровими 
регстра'горами територіальних органів 
Держгеогадаггру належним чином 
наданих їм повноважень 
Повноваження щодо регетрзції 
темельних ділянок надано виключно 
державним кадастровим реєстраторам 
територіальних органів Держгеохаластру 
та місцем ротташування ісмельної 
ділянки

Притягнення державних
кадастрових реєстраторці
територіальних органів
Дсржгеокадастру до
відповідальності
Судові процеси стосоанг 
неправомірних рішень дій абс
бездіяльності органу влади

Невиконання виконавцем трмсльних 
торгів та лінитатором належним чином 
наданих їм повноважень. 
Нсврсгульованість на таконолавчому 
рівні питання щодо проведення всіх 
темельних торгів ВИКЛЮЧНО в електронній
Ф°ГМІ_  ______________
Пеюйнанкя в одному органі виконавчої 
влади (Держгеокалаггрі) повноважені 
щодо ротпорядження землями 
сільськогосподарського призначення 
державної власності та тлійснення 
державного нагляду (контролю) в частин 
дотримання темельного законодавства, 
використання та охорони темель 
сільськогосподарською призначенні 
державної власності
Неправомірне втручання керівників 
територіальних органів Д ржгсокадастру

Судові процеси стосовно 
неправомірних рішень.
Втрата репутації органу та 
зменшення надходжень до місцевих 
бюджетів коштів віл орендної 
плати.

Тіринняття неправомірних рішень 
Птрата репутації орган*
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Ймовірність виникнення проявів
не доброчесності працівників
Дсржгсокадастру та йпго теоиторіхзьних 
органів з мстою задоволення своїх 
приватних .нтересів піл час надання 
адміністративних гослуг у зв'язку із 
визначенням різних найменувань
адміністративних послуї в картках 
адміністративних послу", які налаються 
Лсржгео кадастром, та визначених 
постановою КМУ від 01 08 І і Дг Ял■*> та 
розпорядженням КМУ віл 16.05 2014 
Я» 523-р

Ймовірність виникнення проявів 
не доброчесності посадових осю 
структурних підрозділів внутрішнього 
аудиту з мстою задоволення своїх 
приватних інтересів під час здійснення 
внутрішнього аудиту шляхом сприяння 
посадовим особам об'єкту контролю 
уникнути (зменшити) контроль за іх 
діяльністю та приховати факти порушень 
вимог законодавства

Пунктом 1 частини першої статті 5 
Іакону України «Про адміністративні 
послуги передбачено, шо виключно 
законами, які регулюють суспільні 
відносини шодо надання
адміністративних послуг,
вггзноз.зюються зокрема
найменування адміністративної послуги 
та підстави для її одержання Перелік 
адміністративних послу. які надаються 
/’.сржгсо кадастром визначений у 
постанові КМУ від 01 0Я ?0І І Уа1П< 
Разом і цим найменування послуг 
Держгеокадастру. які надаються ним 
через ЦНДПи. Відповідно до 
розпорядження КМУ від 16,05 2014 
.Уа 5?>-р містить найменування окремих 
адміністративних послуг як. 
відрізняються віл найменувань, 
визначених у постанові КМУ 
від 01.08,2011 8*15.
Недостовірне документування
результатів внутрішнього аудиту; 
складання неправдивих (викривлених) 
висновків га
надання хибних аудиторських 
рекомендацій

які приймають рішення про 
розпорядження земельними ділянками 
с іл ьс ькогос по дарсь кого призначення 
державної власності за межами населених 
гтунклп на посадових (службових) осіб 
цих органів, які здійснюють державний 
нагляд і контроль) в частині дотримання 
земельного законодавства, використання 
та охорони земель для прийняття 
неправомірних рішень
Нсврегульояаність нормативно-планових Прийняття неправомірних рішень.
актів суперечність між окремими Судові процеси
положеннями нормативно-правових
ахтт Недоброчссність працівників, які
залучені до надання адміністративних
послуг

Нсгравпмірні іизвмисні) дії та/або 
бездіяльність посадових осіб структурних 
підрозділів внутрішньою аудиту,

Не забезпечення
актуальних результатів
внутрішнього аудиту шодо 
нагальних (першочергових) та 
проблемних питань діяльності 
Держгеокаластру. з також 
своєчасного виявлення порушень та 
недоліків, що може призвести до 
втрати фінансових та матеріальних 
ресурсів
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8. Відсутність нормативного ^грігшс ння 
вимоги для особи письмом повідомляти 
про виникнення у неї конфлікту інтересів 
та для керівника невідкладно накладати 
відповідну резолюцію на таке 
повідомлення

Ймовірність виникнення проявів 
недобранеєноеті -з исоб'гктивкості. яка 
полягає у несвоєчасному розгляді 
звернень. ненадання або надання 
недостовірної інформації з метою 
приховування інформаці. та задоволення 
своїх приватних інтересів або інтересів 
третіх осіб.

Невизначеність стосовно форми 
повідомлення про наявність у особи 
конфлікту інтересів та відсутність 
вимоги для керівника письмово 
підтверджувати факт його отримання 
гзлишаг можливість необ'єктивної 
оцінки правомірності лій керівника та 
особи, у якої виник конфлікт інтересів 
при виконанні ними вимог шого 
вреіугюзання конфлікту інтересів. 
Посадові особи Дсржгсокадасгру, його 
територіальних органів та підприємств, 
що належать до сфери управління 
Держгсокаласгру. піл час розгляду 
звернень громадян, юридичних осіб, 
звернень на гарячу лінію, запитів на 
публічну інформацію порушують 

! строки розгляду, здійснюють розгляд не 
І об єктнвно, не надають або надають 

неповну інформацію. з мстою 
приховування інформації та 
зздовазення своїх приватних іитересів

_____________________________ 4____

Голова К ом ісії

Заступник Голови Комісії¥

Секретар Комісії

Нсярсгу.іьованіегь процедури. що І Притягнення посадових осіб ло і 
створю«- необгрунтовані іискреиійні відповідальності. птрата репутації 
пончо важення органу

Судові процеси

Недостатній контроль з боку керівництва Порушення прав заявників 
за опрацюванням звернень громадян, Птрата репутації органу, 
юридичних осіб, звернень на гарячу Судові справи, 
лінію, запитів на публічну інформацію, 
тошо
Недостзтн.Й рівень персональної 
ендпотцлдльносп працівників
Неналежне виконання службових 
повноважень.
Нелоброчесність драю вникіп

І. РУБАН 

Р. КЛИМЧУК

П. ВРУПЛПВГЬКИЙ
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Додаток 2
до Звіту за результатами оцінки корупційних 
ризиків у діяльності Держгеокадастру

Таблиця
о ц ін ен и х  к о р у п ц ій н и х  р и зи к ів  і а заход ів  щ одо їх  усу н ен н я

Кпр)ііиійний рнінк

і
^ї’илнк 1. 
»̂опірність 
лужбпвими 

-̂ фиторіальких 
Зіфжгсокадастру

використання 
особами 
органів 

наданих Гм 
пгчшоважень а метою отримання 
неправомірної виголи або надання 
переваг іншим суб'гктам 
господарювання при погодженні 
документації із землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки та 
місцем розташування земельної 
ділянки

Ризик 1.
Ймовірність
службовими

використання
особами

Пріоритетність 
кп рутинного 

ризику (низька/ 
серодня/вигока)

2
Середня

і.средня

Заходи щодо усунення 
кору п и їй ног о риіику

супровід у Верховній Раді 
України проекту Закону 
України «Про внесення
змін до 
законодавчих 
підвищення 
при
документації 
землеустрою 
врегулювання 
питань у 
землеустрою»» 
N»9194 від

деяких 
актів щодо 

прозорості 
погодженні 

із 
та 

інших 
сфері 

(реєстр. 
II 10.2018), 

частинізокрема, в 
погодження
територіальними органами 
Держгеокадастру проектів 
землеустрою шоло
відведення земельних 
ділянок за принципом 
екстериторіальності на
постійній основ:,_____
Передача земельних 
ділянок
сільськогосподарського _

Особа (особи) 
яідппвілальиа (і) 

за виконання 
іязодз

Департамент 
землеустрою, 
використання та 
охорони земель 
Л. І.іьгнко

Департамент 
землеустрою, 
використання та

(,’трок 
виконання 

ія ходів шоцо 
усунення 

коруп цій кого 
риіикч 

5
Г рудень 

202(1 року

Ресурси .тля 
впровадження 

захоліп

Не гютребуг

Г рудень 
2020 року

Очікувані результати

Прийняття Верховною 
Радою України Закону 
України «Про внесенню
змін до 
законодавчих 
підвищення 
при
документації 
зем іеустрою 
врегулювання 
питань у 
землеустрою»

деяких 
актів щолс 

прозорості 
погодженні 

із 
та 

ін ш и х  

сфері 
(реєстр

№9194 від II 10.2018).

Не п о т р е б у г  Земельні ДІЛЯНКИ
‘ сільськогосподарського 

призначення державної
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тгритор.альних органів
'І Держгеокаластру наданих їм 
1 повноважень і мстою отримання 
\ неправомірної виготи при воланні 

адм.ністратипно. послуги 
прийня,н,я рішення про передачу 
земельних ділянок
с іл ьс ько господаре ького 
призначення державної власності у 
власність або користування,

призначення державної 
власності у комунальну 
власність об'гдианих 
територіальних громад. 
Супровід у Псрхпвиїй Раді 
України законопроектів, 
спрямованих на
делегування органам
місцевого самоврядування 
повноважень у сфері 1
т е  МОЛЬНИХ ВІДНОСИН

зокрема. «Про внесення 
змін ло деяких ! 
законодавчих актів
України шодо розхирекни

ПР

т

Рніик 3:
Ймовірність використання
службових повноважень і метою 
отримання неправомірної вигоди 
державними кадастровими
реєстраторами територіальних 
органів Лержгсокалагтру .три 
наданні адміністративної послуги 
державної реєстрації земельної 
ділянки

Висока

і

повноважень органів
місцевого самоврядування 
і управління земельними 
ресурсами та посилення 
державного контролю за 
використанням і охороною 
земель» (.реєстр Уа 4355 
а.д Зі 0130!<Л. 
Супроводження 
розроблених проектів 
законів України 
«Про внесення амін то 
Чакону України "Про 
Державний земельний 
кадастр» (реєстр X: 8049 
віл 22.0? КИЯ) шото 
розширення переліку осіб, 
як: здійснюють внесення 
відомостей ло Державного 
земельного кадастру та 
надання відповідної
інформації і нього:
«Про внесення ЗМІН до 
Закону України «Про 
Держави ий земельний 
кадастр у  щодо _ порядкч

охорони земель 
Л, Ільєнко

Департамент 
державного 
земельного 
кадастру 
І, Славін

І рудень 
2030 року

власності передані у 
комунальну власність 
об'єднаних
територіальних іромзд 
Прийняття Псрх ОВІЮЮ 
Радою України Закону 
України «Про внесення 
змін дп деяких 
законодавчих актів
України шодо розширення 
повноважень органів 
місцевого самоврядування 
з управління земельками 
ресурсами та посилення 
державного контролю за 
використанням і охороною 
земель'» (реестр, .4  4355 
віл 31,03.2016)

Не потребує Прийняття Верховною 
Радою України Закону 
України «Про внесення 
змін до Закону України 
«Про Державний
земельний кадастр»
(реєстр. >з 8049
від 22.02.201 Я).
Прийняття Верховною 
Радою України Закону 
України «Про внесення 
змін ло Закону України 
«Про знесення змін ло 
Закону України «Про 
Державний земельний
кадастр» щодо порядку 
оскарження рішень, лій 
або бездіяльності у сфері
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Нитик4
Ймовірність використання
в“конавием земельних торгів та 
г.іцитатором повноважень июло 
проведення темелькнх торгів 1 
метою отримання неправомірної 
виголи,

і оскарження рішень, лій 
або бездіяльності у сфері 
ведення Державного 
темєльного кадастру» 
(регетр >о6017
від 03.02.7017). Вказаний 
проект Закону України 
Запровадить механізм 
оскарження рішень тій 
або бездіяльності у сфері 
ведення Державного 
земельного кадастру в 
адміністративному 
порядку, спрощення 
процедури врегулювання 
спорів та розгляду скарг 
порятлних а веденням 
Державного іемсімюго 
кадастру. врегулювання 
питання щодо
табеїпечекня контролю та 
прийняттям відповідних 
рішень у сфері ведення 
Державного земельного
кадастру,_______________

Нитька Врегулювання на
таконодазчому рівні 
питання щодо проведення 
всіх земельних торгів 
виключно в електронній 
формі, а саме:

- ротроблення проекту 
Закону України «Про 
внесення змін до 
Земельного кодексу
України щодо
впровадження 
електронних земельних 
*орпв»;

веден ня Держав но го
земельного кадастру»
(реєстр .N*60(7
ВІЛ 03 02.2017)

Департамент 
міжнародної 
співпраці та ринку 
тем ель
Д. Г>аилмк

Г рудень 
2019 року

Ие потребує Розроблення проекту
Закону України «Про
внесення змін 10
Земельного кодексу
України
запровадження

щодо

електронних темельннх 
торгів»
Супроводження у
Верховній Раді України
розробленого проекту
Закону України «Про
внесення тмін ДО
Земельного кодексу
України 
та провадження

щодо
. .
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Гиіик 5:
ймовірність виникнеННЯ конфлікт '̂ 
іігтересія у керівників
територіальних органів

д=а=» Де ржгео кадастру при здійсненні
= а  повноважень а державного нагляду 

^контролю! в частин» дотримання 
■—? Недельного законодавства,
д  ^»користання та охорони земель 

^їдьсьгогосгюаарськоро 
відзначення державно: власності ос

Рнінк 6:
Ймовірність виникнення проявів 
нглоброчссності працівників
Держгеокаластру та його
територігзьиих органів і метою 
задоволення своїх приватних 
інтересів піл нас надання 
адміністративних послуг у зв'язку п 
визначенням річних найменувань 
адміністративних послуг в картках 
адміністративних послуг. які 
надаються Дсржгеокадзстром, та 
визначених постановою КМУ 
віл 01 08,2011 **834 та
розпорядженням КЧ1У
віл 16.05 2014 № «23-р,

Писока

Низька

* супровід у ПерХОВНІЙ Грудень
Рал: України проекту 
Закону України "Про 
внесення змін ао 
Земельного кодексу 
України щодо 
запровадження 
електронних земельних

2020 року

ТОЛГІе •)
Супроводження у Департамент Грудень
ПсрхолиіЯ Раді України контролю за 2020 року
проекту Закону України використанням та
«Про внесення змін до охороною земель
деяких законодавчих актів 0  Коля ден ко,
України щодо розширення Департамент
повноважень органів землеустрою.
місцевого самоврядування використання та
з управління земельними охорони земель
ресурсами та посилення 
державного контролю за 
використанням охороною 
земель» (реестр. Хс 4355 
зідЗі.оз.:оіб>.

А Ільснко

Розробка проекту
.

Юридичний Грудень
постанови КМУ «Про департамент 2019 року
внесення змін до 
постанови Кабінету 
Міністрів України 
від 01.08.201 і Хе 835 га 
розпорядження Кабінету 
Міністрів України 
від 16,05 2014 X: 523-р*

і. Солодка

електронних земельних
торгів«
Відсутність фактів
порушень гри проведенні
електронних ЗС.МСЛЫЖХ
торгів.

Нс погребут

Не потребує

Прийняття ГСерходною 
Радою України Закону 
Укра.ни ^Про внесення 
змін до деяких 
законодавчих актів
України щодо ротширення 
повноважень органів
місцевого самоврядування 
з управління земельними 
ресурсами та посилення 
державного контролю за 
використанням і охороною 
земель» Гресстр. 4355 
ви 31.03 2016).

Прийняття Кабінетом 
Міністрів України проекту 
постанови КЧ1У ('Про 
внесення змін лп 
постанови Кабіїюту
Міністрів України
від 0 і .08 2011 .4* 835 та
розпорядження Кабінету 
Міністрів України
піл 16.04 *>014 №4Л-р».
що надасть можливість 
визначення у картках 
адміністративних послуг 
єдиних найменувань для 
адміністративних послуг, 
які надаються
Дери геокатастром та його
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ТСрИТОріІІЬІіИМИ
! органами

Риіик 7; Низька Удосконалення Підд.т Не потребу» 1 Іопсослжсиня
Ймовірність виникнення проявів | (доповнення оновлення внутрішнього (не .опушення) порушень
нелоброчссності посадових осіб існуючих. роїроблення аудиту та нслолікія втрат
структурних підрозділів нових) внутрішніх 1 Песик фінансових та
внутрішнього аудиту з мстою нормативних документів а матерігіьних ресурсів, а
задоволення своїх приватних питань внутрішнього також своєчасне і
інтересів піл час здійснення аудиту, то крема в частині вирішення проблемних
внутрішнього аудиту шляхом відповідальності питань діяльності
сприяння посхдовим особам об екту посадових осіб підрозділів Держгсокадастру його
контролю уникнути (зменшити' внутрішнього аудиту, а територіальних органів та
контроль аз їх діяльністю та самг підгірні мств, шо належать

59фііхоаа*и факти порушень вимог до сфери управління
раконолавства - внесення 1МІИ до Перше півріччя Держгео кадастру

NР  т
Порядку організації та 2019 року Зміни в існуючі внутрішні
здійснення ДІЯЛЬНОСТІ 1 нормативні документи і

К ї внутрішнього аудиту у питань внутрішнього
« •? Дсржгеокаластрі аудиту внесені
'0 и те - внесення 1МІН до Декларації внутрішнього

Пзограми забезпечення та аудиту розроблені
іилвишсння якості
внутрішнього аудиту у 
Дсржгеокаластрі 
- роїроблення Декларацій
внутрішнього аудиту.

Застосування принципу Протягом
ротації посадових осіб 2019-2020
структурних підрозділів 
внутрішнього аудиту, а 
саме: направлення їх для 
проведення аудиту в інті.і 
територіальні органи 
Держгсокадастру та 
«ржав ні підприємства в 
інших областях

років

Ризик 8: Ниіькз Роїробка механлму Управління Лис голад Не потребу« Відповідна процедура
Відсутність нормативного запровадження процедури. запобігання та ?П( Р плгу поіроблена.
ааіріплсння вимоги їдя особи шо передбачатиме виявлення
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ПИСЬМОМ) ПОВІДОМЛЯТИ про 
ВИНИКНСННЯ у неї конфлікту 
інтересів та для керівника 
невідкладно накладати відповідну 
революцію на таке повідомлення

Ризик 9:
Ймовірність виникнення проявів 
келоброчесності та необ'ективності 
яка полягає у несвоєчасному 
розгляді звернень. ненадаиня ябе 
надання недостовірної інформації і 

дієтою приховування інформації та 
^аловолення своїх приватних 
гчімтсресін або інтересів третіх осіб

8 з
£ і(Л -іо

Ниіька

і

обов'язкове письмове 
повідомлення посадовою 
особою про виникнення у 
неї конфлікту інтересів та 
дтя керівника такої особи 
невідкладно накладати 
відповідну революцію на
в ката не аояііомлсиня_
Проведення навчань серед 
працівників
Лержгеокадастру, його 
територіальних органів та 
підприємств то  належать 
до сфери управління 
Держгсокаластру. 
Посилення контролю та 
дотриманням
законодавства піл час 
ротгляду звернень
громадян та юридичних 
осіб, тапитів на публічну 
інформацію звернень на 
гарячу лінію, тоше 
шляхом періодичного 
моніторингу т боку 
уповноважених на це 
підрозділів та звітування 
перед керівництвом про 
результати такого
моніторингу, публікації на 
сайт, статистичних даних 
щодо запитів, звернень і 
відповідей на них

Голова Комісії 

Заступник Голови Комісії 

Секретар Комісії

корупш І 
О Гіроштан

Відділ звернень
громадян та
доступу ю
публічної
інформації
II Дьяченкгг.
Управління
забезпечення
діяльності служби
Г Ддирхагв.
Департамент
адміністративно-
господарською
забезпечення
А Махнаков,
керівники
територіальних
органів та
підприємств, шо
належать до сфери
управління
Дсржгсокадастру

1
Протягом
2019-2020

років

Не потребує Кількість проведених 
навчань з питань 
дотримання виконавської 
ІИСІІИПЛІНИ,
Підсутність скарг на 
порушення строків 
неналежного (неповно о) 
розгляду звернень 
громадян гз юридичних 
осіб, запитів на публічну 
інформацію, звернень на 
гарячу лінію 
Лсрж геокадастру

І. РУГіЛН 

Р. КЛИМЧУК 

В. ВРУБЛВВСЬКИЙ


