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І. Засади загальної відомчої політики 

щодо запобігання та протидії корупції, заходи з її реалізації 

 

1. Антикорупційну програму Державної служби геології та надр України 

на 2021– 2022 роки (далі – Держгеонадра) розроблено на виконання статті 19 

Закону України «Про запобігання корупції» від 14 жовтня 2014 року № 1700-

VII (далі- Закон), 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 22 січня 2018 року за № 87/31539, з дотриманням 

вимог 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 № 1718/29848, з урахуванням Методичних рекомендацій 

щодо підготовки антикорупційних програм органів влади, затверджених 

рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 19 січня 

2017 року № 31 (із змінами). 

Антикорупційна програма - це комплекс правил, стандартів і процедур 

щодо виявлення, протидії та запобігання корупції у діяльності Держгеонадр. 

2. Головною метою Антикорупційної програми є вжиття ефективної 

системи антикорупційних заходів та контроль за їх реалізацією в апараті 

Держгеонадр, на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до 

сфери управління. 

3. Основними заходами Антикорупційної програми Держгеонадр  

у 2021 - 2022 роках є: 
1) здійснення контролю над дотриманням антикорупційного 

законодавства; 

2) координація та надання методичної допомоги щодо виявлення 

корупційних ризиків у діяльності Держгеонадр, на підприємствах, в установах 

та організаціях, що належать до сфери її управління; 

3) подальше удосконалення організації та практичного втілення 

антикорупційних заходів (участь в інформаційному та науково-дослідному 

забезпеченні, а також у міжнародному співробітництві); 

4) здійснення контролю за дотриманням вимог законодавства щодо 

врегулювання конфлікту інтересів; 

5) погодження Національним агентством антикорупційної програми, 

проведення їх аналізу та надання обов’язкових для розгляду пропозицій. 

4. Відповідно до мети і завдань Антикорупційної програми діяльність 

щодо запобігання та протидії корупції у діяльності Держгеонадр ґрунтується на 

принципах законності, прозорості, доступності об’єктивності та 

неупередженості. 

5. У свою чергу заходи з виконання антикорупційної стратегії і державної 

антикорупційної програми на 2021-2022 роки будуть включені до 

Антикорупційної програми Держгеонадр після їх прийняття в установленому 
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порядку. Текст Антикорупційної програми перебуває у постійному відкритому 

доступі на офіційному веб-сайті Держгеонадр. 

 

ІІ. Оцінка корупційних ризиків у діяльності Держгеонадр та заходи 

щодо їх усунення 

 

Оцінку корупційних ризиків проведено відповідно до вимог Методології 

оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади, затвердженої 

рішенням Національного агентства від 02 грудня 2016 року № 126, 

зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 28 грудня 2016 року за № 

1718/29848, та Методичних рекомендацій щодо підготовки антикорупційних 

програм органів влади, затверджених рішенням Національного агентства з 

питань запобігання корупції від 19 січня 2017 року № 31 (із змінами).  

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. 

 

ІІІ. Навчання та заходи з поширення інформації щодо програм 

антикорупційного спрямування 

 

Навчання для осіб, уповноважених на виконання функцій держави, які 

працюють у Держгеонадрах, з метою надання знань щодо питань 

антикорупційного законодавства, здійснюється на постійній основі. 

Для забезпечення проведення організаційної та роз’яснювальної роботи з 

питань запобігання, виявлення і протидії корупції, головним спеціалістом з 

антикорупційних питань проводиться відповідна робота.  

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). 

З метою поширення інформації про Антикорупційну програму 

Держгеонадр на 2021 - 2022 роки здійснюється: 

1) публікація положень Антикорупційної програми на офіційному веб-

сайті Держгеонадр  (термін – після погодження Антикорупційної програми 

Національним агентством з питань запобігання корупції, відповідальний 

виконавець – Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції); 

2) публікація інформації про заходи, спрямовані на запобігання корупції в 

установах підприємствах та організаціях, що належать до сфери управління 

Держгеонадр в межах Антикорупційної програми (термін – на постійній основі, 

відповідальний виконавець – Головний спеціаліст з питань запобігання та 

виявлення корупції); 

3) системне інформування громадськості про результати  

антикорупційної діяльності шляхом оприлюднення на офіційному веб-сайті 
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Держгеонадр, а також у соціальних мережах відомостей, про заходи, вжиті 

щодо запобігання і протидії корупції та про осіб, притягнутих до 

відповідальності за вчинення корупційних та пов’язаних з корупцією 

правопорушень. 

 

У 2021-2022 для забезпечення проведення серед посадових осіб 

Держгеонадр роз’яснювальної роботи із питань запобігання, виявлення і 

протидії корупції проводитимуться: 

 

ЗАХОДИ 

з реалізації загальних засад запобігання та протидії корупції 

у діяльності Держгеонадр 

 
№ 

з/п 

Найменування 

заходу 

Тема Обсяг та 

цільова аудиторія 

Строк 

виконанн

я заходу 

Відповідальні 

за виконання 

1 Проведення для 

працівників 

Держгеонадр 

навчання 

 

- Заповнення та 

подання 

декларацій осіб, 

уповноважених 

на виконання 

функцій держави 

або місцевого 

самоврядування 

- 2 години 

- працівники 

Держгеонадр 

Листопад-

грудень 

2021-2022 

років 

Головний 

спеціаліст з 

питань 

запобігання 

та виявлення 

корупції 

2 Проведення 

семінарів-нарад 

щодо 

запобігання 

корупції для 

керівників 

державних 

підприємств, що 

належать до 

сфери 

управління 

Держгеонадр 

- Заповнення та 

подання 

декларацій осіб, 

уповноважених 

на виконання 

функцій держави 

або місцевого 

самоврядування. 

- Конфлікт 

інтересів. 

- 2 години 

- керівники 

державних 

підприємств, що 

належать до сфери 

управління 

Держгеонадр 

Вересень - 

листопад 

2021-2022 

років 

Головний 

спеціаліст з 

питань 

запобігання 

та виявлення 

корупції 

3 Проведення 

постійної 

роз’яснювальної 

роботи для 

працівників 

Держгеонадр 

- Конфлікт 

інтересів. 

- Правила 

етичної 

поведінки. 

- Запобігання 

корупційним та 

пов’язаним з 

корупцією 

правопорушень. 

- 3 години 

- працівники 

Держгеонадр 

Протягом 

2021-2022 

років 

Головний 

спеціаліст з 

питань 

запобігання 

та виявлення 

корупції 

4 Проведення 

семінарів-нарад 

щодо 

- Заповнення та 

подання 

декларацій осіб, 

- 2 години 

- уповноважені 

особи з питань 

Липень - 

серпень 

2021-2022 

Головний 

спеціаліст з 

питань 
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запобігання 

корупції для 

уповноважених 

осіб з питань 

запобігання та 

виявлення 

корупції на 

державних 

підприємствах, 

що належать до 

сфери 

управління 

Держгеонадр 

уповноважених 

на виконання 

функцій держави 

або місцевого 

самоврядування. 

- Захист 

викривачів. 

запобігання та 

виявлення корупції 

на державних 

підприємствах, що 

належать до сфери 

управління 

Держгеонадр 

років запобігання 

та виявлення 

корупції 

5 Проведення для 

працівників 

Держгеонадр 

навчання 

- Формування та 

реалізація 

антикорупційної 

політики. 

Правила етичної 

поведінки. 

- працівники 

Держгеонадр 

Вересень - 

жовтень 

2021 -

2022років 

Головний 

спеціаліст з 

питань 

запобігання 

та виявлення 

корупції 

 

IV. Процедури щодо моніторингу, оцінки виконання та періодичного 

перегляду 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» (зі змінами, внесеними наказом Держгеонадр від 

17.12.2020 № 589 «Про внесення змін до складу Комісії з оцінки корупційних 

ризиків у Державній службі геології та надр України»). 

Рішення Комісії, оформлене у вигляді протоколу, є підставою для 

здійснення в установленому порядку корегувальних дій щодо Антикорупційної 

програми. 

У період між засіданнями Комісії безпосередня організація роботи з 

виконання Антикорупційної програми, формування пропозицій у разі 

необхідності в її корегуванні та поточний моніторинг здійснюється головним 

спеціалістом з питань запобігання та виявлення корупції, який у разі 

необхідності інформує про хід виконання Антикорупційної програми Голову 

Держгеонадр. 

За необхідності Комісія ініціює перед Головою Держгеонадр питання про 

внесення змін до Антикорупційної програми. 

Для здійснення відповідних заходів Комісія має право одержувати від 

структурних підрозділів  Держгеонадр, установ, підприємств, та організацій. 

що належать до сфери управління Держгеонадр інформацію та документи, 

необхідні для надання об’єктивної та неупередженої оцінки, залучати в 

установленому порядку представників інших органів, установ, організацій, у 

тому числі громадських, науковців, експертів та інших. 
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Антикорупційна програма переглядається Комісією у разі виявлення 

нових корупційних ризиків в діяльності Держгеонадр, прийняття державної 

програми з реалізації антикорупційної стратегії, інших актів законодавства у 

сфері запобігання корупції, якщо в процесі реалізації заходів, передбачених 

Антикорупційною програмою, виявлено недостатню їх ефективність, за 

результатами здійснення періодичного моніторингу та оцінки виконання 

антикорупційної програми, у разі внесення змін до законодавства (в тому числі 

до антикорупційного), що впливає на діяльність Держгеонадр, а також надання 

пропозицій Національним агентством з питань запобігання корупції щодо 

удосконалення (конкретизації) положень. 

Оцінка результатів здійснення заходів, передбачених Антикорупційною 

програмою здійснюється виходячи з таких критеріїв: 

1. повноти виконання (розроблено проєкт документа, погоджено у 

встановленому порядку, затверджено, тощо); 

2. своєчасності виконання (захід виконаний у встановлений строк); 

3. ефективності здійснення (міра досягнення очікуваних результатів). 

 

Основними критеріями виконання заходів Антикорупційної програми є: 

1) створення умов для мінімізації ідентифікованого корупційного 

ризику у зв’язку з виданням нормативно-правового акту, прийняттям 

організаційно-розпорядчого документа, проведенням заходів навчального та 

методичного характеру тощо; 

2) мінімізації ідентифікованого корупційного ризику, що 

підтверджено даними статистичної звітності, судовою, іншою 

правозастосовною практикою; 

3) підвищення рівня довіри громадян до Держгеонадр (за даними 

різних соціологічних опитувань тощо); 

4) зміцнення позитивного іміджу Держгеонадр, у тому числі на 

міжнародному рівні (з урахуванням громадської думки, проведених 

соціологічних та інших досліджень). 

 

Показниками ефективності виконання антикорупційних заходів є: 

1) повнота виконання; 

2) своєчасність  виконання; 

3) ефективність здійснення. 

Основними критеріями виконання заходів Антикорупційної програми є: 

5) створення умов для мінімізації ідентифікованого корупційного 

ризику у зв’язку з виданням нормативно-правового акту, прийняттям 

організаційно-розпорядчого документа, проведенням заходів навчального та 

методичного характеру тощо; 

6) мінімізації ідентифікованого корупційного ризику, що 

підтверджено даними статистичної звітності, судовою, іншою 

правозастосовною практикою; 

7) підвищення рівня довіри громадян до Держгеонадр (за даними 

різних соціологічних опитувань тощо); 
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8) зміцнення позитивного іміджу Держгеонадр, у тому числі на 

міжнародному рівні (з урахуванням громадської думки, проведених 

соціологічних та інших досліджень). 

Показниками ефективності виконання антикорупційних заходів є: 

1) кількість осіб, притягнутих до адміністративної відповідальності за 

вчинення корупційних діянь;  

2) кількість осіб, притягнутих до кримінальної відповідальності за 

вчинення службових злочинів;  

3) якість виявлення корупційних проявів;  

4) якість реагування суб’єктів на заяви та повідомлення про корупційні 

діяння;  

5) кількість виявлених реальних конфліктів інтересів;  

6) кількість проведених профілактичних заходів;  

7) кількість і якість реалізованих програмних заходів.  

 

На кожному окремому напрямі антикорупційної діяльності система 

показників матиме власний набір складників, який визначається завданнями 

окремих заходів. 

Комісія під час проведення оцінки результатів здійснення заходів, 

передбачених Антикорупційною програмою, у разі порушення строків, 

неповноти виконання заходу або неефективності вжитих заходів з’ясовує такі 

питання: 

1) пов’язаність невиконання, несвоєчасного або неповного виконання 

заходу із неналежною організацією його виконання та нездійсненням 

моніторингу результату його впровадження з боку керівників самостійних 

структурних підрозділів Держгеонадр; 

2) доцільність внесення змін до Антикорупційної програми. 

Рішення про внесення змін до антикорупційної програми, за результатами 

її перегляду, приймає Голова Держгеонадр. 

 

 

Головний спеціаліст з питань  

запобігання та виявлення корупції                                   Геннадій ДЕГТЯРЬОВ 


