Додаток 1
до Звіту за результатами оцінки корупційних
ризиків у діяльності Держгеокадастру
Опис
ідентифікованих корупційних ризиків у діяльності Держгеокадастру
№
з/п
1.

Ідентифікований корупційний ризик

Опис

Чинники

Можливі наслідки

Ймовірність
виникнення
проявів
недоброчесності
у
працівників
територіальних органів Держгеокадастру
з метою задоволення своїх приватних
інтересів при наданні адміністративної
послуги – прийняття рішення про
передачу
земельних
ділянок
сільськогосподарського
призначення
державної власності у власність або
користування.

Надання адміністративної послуги –
прийняття рішення щодо передачі
земельних
ділянок
сільськогосподарського
призначення
державної
власності
виключно
керівником територіального органу
Держгеокадастру
дає
можливість
виникнення
у
нього
проявів
недоброчесності
при
виконанні
службових повноважень з метою
задоволення своїх приватних інтересів.
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.

Невиконання
службовими
особами
територіальних органів Держгеокадастру
належним
чином
наданих
їм
повноважень,
виникнення
проявів
недоброчесності з метою задоволення
своїх приватних інтересів та прийняття
неправомірних рішень.

Порушення прав фізичних та
юридичних осіб.
Прийняття неправомірних рішень.
Судові
процеси
стосовно
неправомірних рішень, дій або
бездіяльності органу влади.
Втрата репутації органу.

Невиконання
розробниками
та
суб’єктами
проектного
процесу
належним
чином
наданих
їм
повноважень.
Невиконання
експертами
належним
чином наданих їм повноважень.

Судові
процеси
стосовно
неправомірних рішень.
Зменшення надходжень до місцевих
бюджетів коштів від оцінки земель.

Керівники
територіальних
органів
Держгеокадастру приймають рішення
щодо
розпорядження
землями
сільськогосподарського
призначення
державної власності. Вони ж є
державними інспекторами у сфері
контролю
за
використанням
та
охороною земель, до повноважень яких
віднесено здійснення контролю за
дотриманням
законодавства
при

Поєднання в одному органі виконавчої
влади (Держгеокадастрі) повноважень
щодо
розпорядження
землями
сільськогосподарського
призначення
державної власності та здійснення
державного нагляду (контролю) в частині
дотримання земельного законодавства,
використання
та
охорони
земель
сільськогосподарського
призначення
державної власності.

Прийняття неправомірних рішень.
Втрата репутації органу.

2.

Ймовірність
виникнення
проявів
недоброчесності у розробників при
проведенні грошової оцінки земель та
експертів при проведенні експертної
оцінки земель.

3.

Ймовірність
виникнення
конфлікту
інтересів у керівників територіальних
органів Держгеокадастру при здійсненні
повноважень з державного нагляду
(контролю) в частині
дотримання
земельного законодавства, використання
та
охорони
земель
сільськогосподарського
призначення
державної власності.

2
прийнятті зазначених рішень.

4.

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’єкту 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.

5.

Ймовірність
виникнення
проявів
недоброчесності та необ’єктивності, яка
полягає у несвоєчасному розгляді
звернень,
ненадання
або
надання
недостовірної інформації з метою
приховування інформації та задоволення
своїх приватних інтересів або інтересів
третіх осіб.

Посадові особи Держгеокадастру, його
територіальних органів та підприємств,
що належать до сфери управління
Держгеокадастру, під час розгляду
звернень громадян, юридичних осіб,
звернень на гарячу лінію, запитів на
публічну
інформацію
порушують
строки розгляду, здійснюють розгляд не
об’єктивно, не надають або надають
неповну
інформацію,
з
метою
приховування
інформації
та
задоволення своїх приватних інтересів.

Неправомірне
втручання
керівників
територіальних органів Держгеокадастру,
які
приймають
рішення
про
розпорядження земельними ділянками
сільськогосподарського
призначення
державної власності за межами населених
пунктів на посадових (службових) осіб
цих органів, які здійснюють державний
нагляд (контроль) в частині дотримання
земельного законодавства, використання
та охорони земель для прийняття
неправомірних рішень.
Неправомірні (навмисні) дії та/або
бездіяльність посадових осіб структурних
підрозділів внутрішнього аудиту.

Недостатній контроль з боку керівництва
за опрацюванням звернень громадян,
юридичних осіб, звернень на гарячу
лінію, запитів на публічну інформацію,
тощо.
Недостатній
рівень
персональної
відповідальності працівників.
Неналежне
виконання
службових
повноважень.
Недоброчесність працівників.

Не забезпечення
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.
Порушення прав заявників.
Втрата репутації органу.
Судові справи.

