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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказом Держгеонадр за № Т-ТТ
від « Ю » 2018 р.

Антикорупційна програма 
Державної служби геології та надр України

на 2018 рік



1. ЗАСАДИ ЗАГАЛЬНО ВІДОМЧОЇ ПОЛІТИКИ ЩОДО ЗАПОБІГАННЯ ТА 
ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ, ЗАХОДИ З ї ї  РЕАЛІЗАЦІЇ ТА ЗАХОДИ З 
ВИКОНАННЯ АНТИКОРУПЦІЙНОЇ СТРАТЕГІЇ ТА ДЕРЖАВНОЇ 
АНТИКОРУПЦІЙНОЇ ПРОГРАМИ

Антикорупційна програма Державної служби геології та надр України 
(далі -  Держгеонадра) розроблена на виконання статті 19 Закону України «Про 
запобігання корупції» (далі- Закон), відповідно до розділу II Порядку підготовки, 
подання антикорупційних програм на погодження на Національного агентства з 
питань запобігання корупції та здійснення їх погодження, затвердженого рішенням 
Національного агентства з питань запобігання корупції від 08.12.2017 року 
№ 1379, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 22.01.2018 № 87/31539, з 
дотриманням вимог Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності 
органів влади, затвердженої рішенням Національного агентства з питань 
запобігання корупції від 02.12.2016 року № 126, зареєстрованим в Міністерстві 
юстиції України 28.12.2016 року № 1718/29848, та з урахуванням Методичних 
рекомендацій щодо розробки антикорупційних програм органів влади, 
затверджених рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції 
від 19.01.2017 року № 31 (із змінами).

Держгенонадра є центральним органом виконавчої влади, діяльність 
якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через 

^Міністра екології та природних ресурсів України,
входить до системи органів виконавчої влади і забезпечує 
реалізацію державної політики у сфері геологічного вивчення та 
раціонального використання надр.

Держгеонадра у своїй діяльності керується Конституцією та законами 
України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, 
прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету 
Міністрів України, іншими актами законодавства.

Держгеонадра забезпечують вжиття заходів, які є необхідними та 
обґрунтованими для запобігання і виявлення корупції у діяльності Держгеонадр.

Засади загальної відомчої політики Держгеонадр полягають у реалізації 
державної політики у сфері геологічного вивчення та раціонального 
використання надр та внесенні на розгляд Міністра екології та природних 
ресурсів пропозицій щодо забезпечення формування державної політики у сфері 
геологічного вивчення та раціонального використання надр.

Заходами з реалізації загальної відомчої політики щодо запобігання 
корупції у сфері діяльності Держгеонадр у 2018 році є:

1) підготовка, забезпечення та контроль за здійсненням заходів щодо 
запобігання корупції;

2) надання методичної та консультаційної допомоги з питань дотримання 
вимог антикорупційного законодавства;



3) участь в інформаційному та науково-дослідному забезпеченні здійснення 
заходів щодо запобігання та виявлення корупції, а також міжнародному 
співробітництві в зазначеній сфері;

4) проведення організаційної та роз’яснювальної роботи із запобігання, 
виявлення і протидії корупції;

6) здійснення контролю за дотриманням вимог законодавства щодо 
врегулювання конфлікту інтересів;

7) здійснення контролю за дотриманням антикорупційного законодавства.

У свою чергу заходи з виконання антикорупційної стратегії і державної 
антикорупційної програми на 2018-2020 роки будуть включені до 
Антикорупційної програми Держгеонадр після їх прийняття в установленому 
порядку.

2. ОЦІНКА КОРУПЦІЙНИХ РИЗИКІВ У ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖГЕОНАДР, 
ПРИЧИНИ, ЩО ЇХ ПОРОДЖУЮТЬ, ТА УМОВИ, ЩО ЇМ СПРИЯЮТЬ

Оцінку корупційних ризиків проведено відповідно до вимог Методології 
одінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади, затвердженої 
.рішенням Національного агентства від 02.12.2016 року № 126, зареєстрованим в 
Міністерстві юстиції України 28.12.2016 року за № 1718/29848.

За результатами проведеної оцінки корупційних ризиків у діяльності 
Держгеонадр затверджено відповідний звіт (додаток 1,) який включає опис 
ідентифікованих корупційних ризиків у діяльності Держгеонадр, чинники 
корупційних ризиків та можливі наслідки корупційного правопорушення 
пов’язаного з корупцією.

3. ЗАХОДИ ЩОДО УСУНЕННЯ ВИЯВЛЕНИХ КОРУПЦІЙНИХ РИЗИКІВ, 
ОСІБ, ВІДПОВІДАЛЬНИХ ЗА ЇХ ВИКОНАННЯ, СТРОКИ ТА НЕОБХІДНІ 
РЕСУРСИ

За результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності Держгеонадр було 
розроблено заходи щодо їх усунення (зменшення) рівня виявлених корупційних 
ризиків з зазначенням осіб, відповідальних за їх виконання, та чітко визначених 
строків виконання (додаток 1).

4. НАВЧАННЯ ТА ЗАХОДИ З ПОШИРЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ ЩОДО 
ПРОГРАМ АНТИКОРУПЦІЙНОГО СПРЯМУВАННЯ

Для забезпечення проведення серед посадових осіб Держгеонадр 
роз’яснювальної роботи із питань запобігання, виявлення і протидії корупції 
проводитимуться такі заходи:



№

з/п

Захід Строк
виконання

Відповідальний
виконавець

1 Проведення для працівників
навчання щодо заповнення та подання декларацій осіб, 
уповноважених на виконання функцій держави або 
місцевого самоврядування

Листопад-
грудень

Головний
спеціаліст з
питань
запобігання
виявлення
корупції

2 Проведення семінарів-нарад щодо 
запобігання корупції для керівників 
державних підприємств, що належать до сфери 
управління Держгеонадр

Вересень
листопад

Головний
спеціаліст з
питань
запобігання
виявлення
корупції

3 Проведення постійної роз’яснювальної роботи для 
працівників апарату Держгеонадр

Протягом року Г оловний
спеціаліст з
питань
запобігання
виявлення
корупції

5. ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ НАГЛЯДУ, КОНТРОЛЮ ТА 
МОНІТОРИНГУ ЗА ДОТРИМАННЯМ АНТИКОРУПЦІЙНОЇ ПРОГРАМИ 
ДЕРЖГЕОНАДР.

Моніторинг та оцінку виконання антикорупційної програми здійснює 
Комісія з оцінки корупційних ризиків (далі -  комісія), утворена наказом 
Держгеонадр від 06.07.2017 № 298 «Про утворення Комісії з оцінки корупційних 
ризиків у Державній службі геології та надр України та затвердження її 
положення».

Керівники структурних підрозділів Держгеонадр в межах компетенції 
щоквартально до 15 числа місяця наступного за звітнім кварталом подають 
секретарю комісії інформацію про стан виконання заходів визначених 
Антикорупційною програмою.

Секретар комісії за результатами аналізу звітності подає узагальнену 
інформацію на засіданні комісії, що проходить не рідше ніж один раз на квартал.

Комісія на своїх засіданнях проводить моніторинг виконання 
Антикорупційної програми, під час якого здійснює оцінку її ефективності за 
критеріями: своєчасності виконання, повноти реалізації, оцінки стану досягнення 
мети (індикаторів виконання).

Для здійснення відповідних заходів комісії має право одержувати від 
структурних підрозділів Держгеонадр інформацію, залучати в установленому 
порядку працівників Держгеонадр, які не входять до її складу.



У разі встановлення не виконання або неналежного виконання 
Антикорупційної програми Голова комісії інформує про такі факти Голову 
Держгеонадр для вжиття заходів реагування, в тому числі дисциплінарного впливу.

Антикорупційна програма переглядається комісією в таких випадках: за 
результатами проведеного моніторингу та оцінки її виконання, внесення змін до 
законодавства, а також протягом 30-ти календарних днів після затвердження 
антикорупційної стратегії і державної антикорупційної програми на 2018-2020 
роки.

Рішення про внесення змін до антикорупційної програми, за результатами її 
перегляду, приймає Голова Держгеонадр.

Головний спеціаліст з питань 
запобігання та виявлення корупції А.В. Томіленко

10.10.2018
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Д о д а т о к  №  1 д о  А н ти к о р у п ц ій н о ї 
п р о гр ам и  Д е р ж ге о н а д р  на 20 1 8  р ік

Звіт за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності 
Державної служби геології та надр України

№ Ідентифікований Пріорите Опис Чинники З а х о д и  щ о д о  у с у н е н н я О чікуванні результати Ресурси Відповідальні Строки

з/п корупційний ризик Т ІІІС Л Ь

корупцій
ного
ризику

ідентифікованих 
корупційних ризиків

корупційних 
ризиків та 
можливі наслідки 
корупційного 
правопоруш ення

(з м е н ш е н н я ) 
к о р у п ц ій н о г о  р и зи к у

для
впровад
ження
заходу

особи виконання

ПРОВЕДЕННЯ ПРОЦЕДУР ЗАКУПІВЕЛЬ

і М ожливість Низька Неврегульованість Н ормативно - 1) М оніторинг 1) Здійснення В Головний Протягом
Порушення у процедури правові акти не дотримання вимог щ орічного аналізу межах спеціаліст з 2018 року
проведенні проведення навчань містять прямої чинного законодавства щодо дотримання коштів питань
процедур публічних членів тендерного норми. при здійсненні законодавства, за держав запобігання
закупівель комітету, М ожливість закупівель; результатами якого ного та виявлення
(порушення відсутність зловживання 2) детальне буде складено бю дже корупції
процедур та вимог моніторингу. службовим документування довідку ту
чинного М ожливість становищем процесу ухвалення виділе
законодавства, зловживання службовими рішень комісії; 2) Постійне них на Головний Протягом
фальсифікація службовим особами, 3) мінімізація ухвалення рішень утрима спеціаліст з 2018 року
документів, становищем, низький рівень безпосередніх шляхом ння питань
розголошення низький рівень кваліфікації контактів та затвердження Держге запобігання
«закритої» кваліфікації посадових осіб, можливостей впливу у протоколів комісії онадр та виявлення
інформації) посадових осіб. існування у 

посадових осіб
процесі прийняття 
рішень комісії;

корупції



(
(

або пов’язаних з 4) Внесення змін до 3) Подання Головний
ними осіб ознак положення про документів щодо спеціаліст з Протягом
конфлікту тендерний комітет 3 прийняття участі в питань 2018 рок
інтересів, питань матеріально- закупівлі запобігання
збільшення технічного електронним та виявлення
витрат бюджету, забезпечення шляхом корупції
зниження довіри, Держгеонадр в частині
репутаційні проведення тренінгів
втрати; під час кожного 4) Внесення змін у Головний

засідання тендерного положення про спеціаліст з Протягом
комітету щодо тендерний комітет питань 2 0 18 року
дотримання вимог запобігання
антикорупційного та виявлення
законодавства корупції

.5) проведення тренінгів
під час кожного 5) Проведення Головний
засідання тендерного тренінгів 3 спеціаліст з Протягом
комітету щодо подальшим питань 2018 року
дотримання вимог фіксуванням у запобігання
антикорупційного протоколах комісії та виявлення
законодавства; корупції

АДМІНІСТРАТИВНІ ФУНКЦІЇ
М ожливість Низька Н еврегульованість Нормативно Впровадження єдиного Проект наказу В Заступник 31.12.2018
зловживання нормативно- правові акти не підходу до застосування М іністерства екології межах директора
службовим правових актів у містять прямої процедур і порядків форм та природних ресурсів коштів Департаменту
становищем сфері геології. норми. звітності. Отримання форм України держав геології
службовими М ожливість М ожливість звітності від ного
особами або довільного зловживання водокористувачів та інших бюдже
пов’язаних з ними заповнення форм службовим користувачів надр і ту
осіб при наданні звітності за становищем внесення в базу даних з

виділе
адміністративних відсутності змін у службовими них на
послуг в сфері них, репутаційні особами,

ведення державного утрима
геології втрати, зниження 

довіри.
низький рівень 
кваліфікації 
посадових осіб, 
існування у 
посадових осіб 
або пов’язаних з 
ними осіб ознак 
конфлікту 
інтересів

водного кадастру та 
кадастру родовищ  та 
проявів корисних копалин 
і їх облік та використання 
цієї інформації при 
складання державних 
балансів корисних 
копалин та ведення інших 
баз даних.

ння
Держге
онадр



)
)

3 Можливе 
зловживання 
службовим 
становищем 
службовими 
особами та 
наявність конфлікту 
інтересів в частині 
не публікування 
нормативно- 
правових актів 
Держгеонадр

Низька Не належне 
оприлюднення в 
установленому 
порядку Законом 
України «Про 
доступ до публічної 
інформації» на 
офіційному веб- 
сайті Держгеонадр 
всіх без виключення 
наказів 
Держгеонадр

М ожливість 
порушення 
вимог чинного 
законодавства, 
збільшення 
витрат бюджету, 
зниження довіри, 
репутаційні 
втрати;

Розробити проект наказу 
Держгеонадр щодо 
зобов’язання структурних 
підрозділів Держгеонадр в 
установленому порядку 
надавати сектору 
організаційно-  
аналітичного забезпечення 
та комунікацій накази 
Держгеонадр для 
публікації наказів 
Держгеонадр на 
офіційному веб-сайті 
Держгеонадр

Проект наказу 
Держгеонадр

В
межах
коштів
держав
ного
бюдже
ту
виділе 
них на 
утрима 
ння
Держге
онадр

Головний 
спеціаліст з 
питань 
запобігання 
та виявлення 
корупції

31.12.2018

4 М ожливе 
зловживання 
службовим 
становищем 
службовими 
особами та 
наявність конфлікту 
інтересів в частині 
не публікування 
інформації про дату 
проведення 
засідання К ом ісії з 
питань
надрокористування
(адміністративні
послуги)

Середня Інформація про дату 
проведення 
засідання Комісії з 
питань
надрокористування 
не оприлюднюється 
на офіційному веб- 
сайті Держгеонадр 
або на офіційному 
урядовому порталі

Можливість 
порушення 
вимог чинного 
законодавства, 
збільшення 
витрат бюджету, 
зниження довіри, 
репутаційні 
втрати;

І

Ініціювати внесення змін 
до наказу М іністерства 
екології та природних 
ресурсів України від 
06.07.2016 № 2 4 6 , який 
зареєстровано в 
М іністерстві юстиції 
України 20 липня 2016 р. 
за №  991/29121, а саме 
доповнити положення про 
Комісію з питань 
надрокористуван ня 
пунктом в такій редакції: 
«Держгеонадра 
розміщують інформацію 
про дату проведення 
комісії з питань 
надрокористування на 
офіційному веб-сайті не 
пізніше ніж за 2 робочих 
дні до її проведення».

Проект наказу 
М іністерства екології 
та природних ресурсів 
України

В
межах
коштів
держав
ного
бюдже
ту
виділе 
них на 
утрима 
ння
Держге
онадр

Т.в.о.
Директора
Департаменту
надрокористу
вання та
міжнародного
співробітницт
ва

31.12.2018



(

РЕАЛІЗАЦІЯ КОНТРОЛЬНО-НАГЛЯДОВИХ ФУНКЦІЙ
М ожливість Середня Неналежне Неврегульованіс 1. Щ оквартальні 1. Підвищення В Директор 31.12.2018
зловживання попередження та ть нормативно- регулярні навчання кваліфікації межах Департаменту
службовим ігнорування правових актів посадових осіб коштів державного
становищем корупційних М ожливість міжрегіональних відділів держав геологічного
службовими ризиків під час порушення з метою опрацювання ного контролю
особами, низький здійснення заходів вимог чинного змін у законодавстві, бюдже
рівень кваліфікації державного законодавства, обміні досвідом ту
посадових осіб, геологічного збільшення проведення заходів виділе Директор 31.12.2018
існування у контролю, витрат бюджету, державного геологічного них на Департаменту
посадових осіб або репутаційні втрати, зниження довіри, контролю. Направлення утрима державного
пов’язаних з ними зниження довіри репутаційні на адресу ння геологічного
осіб ознак втрати; міжрегіональних відділів Держге контролю
конфлікту інтересів письмових Л И С ТІВ  3 онадр
щодо здійснення інформацією для роботи
державного щодо єдиного
контроль за застосування норм
геологічним законодавства у сфері
вивченням надр геологічного вивчення та
(державний використання надр;
геологічний 
контроль) та

2. Впровадження 
нормативів оцінювання 2. Підвищення

раціональним і 
ефективним їх

діяльності посадових осіб, 
які беруть участь у заходах

кваліфікації. Виявлення 
кількості оскаржених у

використанням державного геологічного 
контролю та порядку 
регулярного оцінювання. 

Здійснення регулярного 
оцінювання діяльності 
посадових осіб 
Держгеонадр, які беруть 
участь у заходах 
державного геологічного 
контролю відповідно до 
Порядку регулярного 
оцінювання діяльності 
посадових осіб, які беруть 
участь у заходах 
державного геологічного 
контролю, за

судовому порядку 
приписів посадової 
особи. Виявлення 
кількості зауважень до 
складених посадовою 
особою  актів перевірок



(

встановленими 
нормативами,затвердженого 
наказом Держгеонадр від 
29.05.2017 №  241. 
Прийняття управлінських 
рішень.

6 М ожливість 
зловживання 
службовим 
становищем 
службовими 
особами, низький 
рівень кваліфікації 
посадових осіб, 
існування у 
посадових осіб або 
пов’язаних з ними 
осіб ознак 
конфлікту інтересів 
щодо здійснення 
державного 
контроль за 
геологічним 
вивченням надр 
(державний 
геологічний 
контроль) та 
раціональним і 
ефективним їх 
використанням

Середня Колізія нормативно- 
правових актів 
вищої та нижчої 
ю ридичної сили. 
Можливість 
довільного 
заповнення 
уніфікованих форм 
актів за відсутності 
змін у них

Колізія 
нормативно- 
правових актів 
М ожливість 
порушення 
вимог чинного 
законодавства, 
збільшення 
витрат бюджету, 
зниження довіри, 
репутаційні 
втрати;

Прийняття нових 
нормативно-правових 
актів, скасування старих 
нормативно-правових 
актів, на які є посилання в 
уніфікованих актах 
перевірок органами 
державного геологічного 
контролю. Затвердження 
проекту наказу 
М іністерства екології та 
природних ресурсів 
України «Про 
затвердження форм 
документів у сфері 
здійснення державного 
геологічного контролю» та 
здійснення його державної 
реєстрації М іністерством 
юстиції України.

Розроблення 
уніфікованих форм 
актів перевірок на 
підставі М етодики 
розроблення 
уніфікованих форм 
актів, що складаються 
за результатами 
проведення планових 
(позапланових) 
заходів державного 
нагляду (контролю), 
затвердж еної 
постановою Кабінету 
М іністрів України від 
10.05.2018 №  342 
(після затвердження 
Критеріїв , за якими 
оцінюється ступінь 
ризику від 
провадження 
господарської 
діяльності та 
визначається 
періодичність 
проведення планових 
заходів державного 
нагляду (контролю). 
Одночасне визнання 
таким, що втратив 
чинність наказу 
М інприроди від 
28.03.2013 №  133, 
зареєстрований в 
Мінюсті 05.04.2013 за

В
межах
коштів
держав
ного
бюдже
ту
виділе 
них на 
утрима 
ння
Держге
онадр

Директор
Департаменту
державного
геологічного
контролю

31.12.2018


