Додаток 2
до Звіту за результатами оцінки корупційних
ризиків у діяльності Держгеокадастру
Таблиця
оцінених корупційних ризиків та заходів щодо їх усунення
Корупційний ризик

Пріоритетність
корупційного
ризику (низька/
середня/висока)

Заходи щодо усунення
корупційного ризику

Особа (особи)
відповідальна (і)
за виконання
заходу

1
Ризик 1.
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.

2

3

4

Середня

Передача
земельних
ділянок
сільськогосподарського
призначення
державної
власності у комунальну
власність
об’єднаних
територіальних громад.
Супровід у Верховній Раді
України законопроектів,
спрямованих
на
делегування
органам
місцевого самоврядування
повноважень
у
сфері
земельних
відносин,
зокрема: «Про внесення
змін
до
деяких
законодавчих
актів
України щодо розширення
повноважень
органів
місцевого самоврядування
з управління земельними
ресурсами та посилення
державного контролю за
використанням і охороною
земель» (реєстр. № 0854
від 29.08.2019).
Підготовка до другого

Департамент
землеустрою,
використання та
охорони земель
А. Ільєнко

Строк
виконання
заходів щодо
усунення
корупційного
ризику
5

Ресурси для
впровадження
заходів

Очікувані результати

6

7

Грудень
2020 року

Не потребує

Земельні
ділянки
сільськогосподарського
призначення
державної
власності
передані
у
комунальну
власність
об’єднаних
територіальних громад.
Прийняття
Верховною
Радою України Закону
України «Про внесення
змін
до
деяких
законодавчих
актів
України щодо розширення
повноважень
органів
місцевого самоврядування
з управління земельними
ресурсами та посилення
державного контролю за
використанням і охороною
земель» (реєстр. № 0854
від 29.08.2019).
Прийняття
Верховною
Радою України Закону
України «Про внесення
змін
до
Земельного
кодексу України та інших
законодавчих актів щодо
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читання у Верховній Раді
України проекту Закону
України «Про внесення
змін
до
Земельного
кодексу України та інших
законодавчих актів щодо
удосконалення
системи
управління та дерегуляції
у
сфері
земельних
відносин» (реєстр. № 2194
від 01.10.2019),
який
14.11.2019 прийнято в
першому читанні.
Ризик 2:
Ймовірність виникнення проявів
недоброчесності у розробників при
проведенні грошової оцінки земель
та
експертів
при
проведенні
експертної оцінки земель.

Ризик 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.

удосконалення
системи
управління та дерегуляції
у
сфері
земельних
відносин» (реєстр. № 2194
від 01.10.2019).

Низька

Врегулювання
на
законодавчому
рівні
питання щодо проведення
оцінки земель, зокрема,
щодо спрощення засад
проведення оцінки земель,
а саме: розроблення та
супровід у Верховній Раді
України проекту Закону
України «Про внесення
змін
до
деяких
законодавчих актів (щодо
спрощення
засад
проведення оцінки землі)».

Департамент
міжнародної
співпраці та ринку
земель
Д. Макаренко

Грудень
2020 року

Не потребує

Прийняття
Верховною
Радою
України
розробленого
проекту
Закону України «Про
внесення змін до деяких
законодавчих актів (щодо
спрощення
засад
проведення оцінки землі)».

Висока

Підготовка до другого
читання у Верховній Раді
України проекту Закону
України «Про внесення
змін
до
Земельного
кодексу України та інших
законодавчих актів щодо
удосконалення
системи
управління та дерегуляції
у
сфері
земельних
відносин» (реєстр. № 2194
від 01.10.2019),
який
14.11.2019 прийнято в
першому читанні.

Департамент
сертифікації та
контролю за
використанням та
охороною земель
О. Лахматова,
Департамент
землеустрою,
використання та
охорони земель
А. Ільєнко

Грудень
2020 року

Не потребує

Прийняття
Верховною
Радою України Закону
України «Про внесення
змін
до
Земельного
кодексу України та інших
законодавчих актів щодо
удосконалення
системи
управління та дерегуляції
у
сфері
земельних
відносин» (реєстр. № 2194
від 01.10.2019).

3
Ризик 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.
Ризик 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.

Низька

Застосування
принципу
ротації посадових осіб
структурних
підрозділів
внутрішнього аудиту, а
саме: направлення їх для
проведення аудиту в інші
територіальні
органи
Держгеокадастру
та
державні підприємства в
інших областях.

Відділ
внутрішнього
аудиту
О. Карпенко

Протягом
2020 року

Не потребує

Попередження
(недопущення) порушень
та
недоліків,
втрат
фінансових
та
матеріальних ресурсів, а
також
своєчасне
вирішення
проблемних
питань
діяльності
Держгеокадастру,
його
територіальних органів та
підприємств, що належать
до
сфери
управління
Держгеокадастру.

Низька

1. Проведення
нарад,
семінарів
серед
працівників
Держгеокадастру,
його
територіальних органів та
підприємств, що належать
до
сфери
управління
Держгеокадастру з метою
поширення
інформації
стосовно
дотримання
вимог законодавства щодо
розгляду
звернень
громадян,
доступу до
публічної інформації та
відповідальності за їх
порушення.

Відділ звернень
громадян та
доступу до
публічної
інформації
Л. Лобань,
керівники
територіальних
органів
Держгеокадастру
та підприємств,
що належать до
сфери управління
Держгеокадастру

До 31.12.2020

Не потребує

Проведено
нарад,
семінарів (кількість нарад,
семінарів/кількість осіб)
серед
працівників
Держгеокадастру,
його
територіальних органів та
підприємств, що належать
до сфери його управління,
з
питань
дотримання
вимог законодавства щодо
розгляду
звернень
громадян,
доступу до
публічної інформації та
відповідальності за їх
порушення.

2. Посилення контролю за
дотриманням
законодавства під час
розгляду
звернень
громадян та юридичних
осіб,
запитів
на
інформацію, звернень на
гарячу
лінію,
тощо,
шляхом
періодичного
моніторингу
з
боку
уповноважених
на
це
підрозділів та звітування
перед керівництвом про

Відділ звернень
громадян та
доступу до
публічної
інформації
Л. Лобань,
Управління
забезпечення
діяльності служби
Г. Адирхаєв,
Департамент
адміністративногосподарського

До 05.01.2021

Не потребує

Проведено
моніторинг,
подано
інформацію
(доповідну
записку)
керівнику
Держгеокадастру,
керівникам територіальних
органів Держгеокадастру
про
стан
дотримання
законодавства України під
час розгляду звернень
громадян,
запитів
на
інформацію,
звернень
юридичних осіб, звернень

4
результати
моніторингу.

такого

3. Розміщення
на
офіційному
веб-сайті
Держгеокадастру,
його
територіальних
органів
статистичних даних щодо
запитів на інформацію.

забезпечення
А. Махнаков,
керівники
територіальних
органів
Держгеокадастру

Відділ звернень
громадян та
доступу до
публічної
інформації
Л. Лобань,
Управління
забезпечення
діяльності служби
Г. Адирхаєв,
керівники

на гарячу лінію, тощо за
звітний рік.
Відсутність обгрунтованих
скарг
на
порушення
строків,
неналежного
(неповного)
розгляду
звернень
громадян та
юридичних осіб, запитів
на інформацію, звернень
на
гарячу
лінію
Держгеокадастру.
Відсутність притягнутих
до
дисциплінарної
відповідальності осіб.
Щомісяця

Не потребує

Розміщено (опубліковано)
на офіційному веб-сайті
Держгеокадастру,
на
офіційних
веб-сайтах
територіальних
органів
Держгеокадастру
щомісячну
статистичну
інформацію
щодо
надходження запитів на
інформацію.

