
ЗВІТ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ПРОВЕДЕННЯ ПУБЛІЧНОГО 
ГРОМАДСЬКОГО ОБГОВОРЕННЯ АНТИКОРУПЦІЙНОЇ ПРОГРАМИ 

ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ ГЕОЛОГІЇ ТА НАДР УКРАЇНИ НА 2018 РІК

Відповідно до Порядку проведення консультацій з громадськістю з питань 
формування та реалізації державної політики, затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 03 листопада 2010 року № 996,
25 червня 2018 року Державною службою геології та надр України було 
розміщено на офіційному веб-сайті Держгеонадра, у рубриці «Оголошення», 
повідомлення про проведення публічного громадського обговорення 
Антикорупційної програми Держегеонадр на 2018 рік.

У повідомленні про оприлюднення було зазначено, що Держгеонадра 
запрошують до “круглого столу” на 10 год. 00 хв. 03.07.2018 року представників 
громадськості до Державної служби геології та надр України (м. Київ, вул. А. 
Цедіка, 16) для обговорення проекту антикорупційної програми Держгеонадр на 
2018 рік.

Під час публічного громадського обговорення Антикорупційної програми 
представники ГО «Антикорупційний блокпост» надали пропозиції до 
корупційних ризиків Антикорупційної програми Держгеонадр на 2018 рік, які 
відповідно до протоколу публічного обговорення проекту Антикорупційної 
програми Державної служби геології та надр України (додається) були враховані 
комісією з оцінки корупційних ризиків Державної служби геології та надр 
України.

Голова комісії з оцінки 
корупційних ризиків



Протокол
публічного обговорення проекту Антикорупційної 

програми Державної служби геології та надр України

03.07.2018

Присутні:

Голова комісії - Томіленко А.В. -  головний спеціаліст з питань запобігання та 
виявлення корупції;
Секретар комісії -  Ярошенко О.П. -  головний спеціаліст відділу з управління 
персоналом;
Члени комісії:
Сліпко С.О. -  т.в.о. директора департаменту геології;
Чуян Б.В. -  головний спеціаліст відділу аукціонної діяльності Департаменту 
дозвільної та міжнародної діяльності;
Лаврінок М.О. -  головний спеціаліст відділу контролю за геологічним 
вивченням та використанням надр Департаменту державного геологічного 
контролю;
Засімова В.О. -  головний спеціаліст з внутрішнього аудиту;
Зур'ян О.В. -  голова громадської ради Держгеонадр.

Представники громадськості:
Портянко Роман Анатолійович -  ГО «Антикорупційний блокпост»;
Первак Назар Михайлович -  ГО «Антикорупційний блокпост».

Порядок денний:

1. Розгляд проекту Антикорупційної програми Держгеонадр на 2018 рік та 
надання пропозицій щодо її удосконалення.

Слухали:
Представників ГО «Антикорупційний блокпост» Портянко Р.А. та 

Первака Н.М., які запропонували з метою збільшення відкритості та доступності 
громадян до діяльності Держгеонадр доповнити в проект Антикорупційної 
програми Держгеонадр на 2018 рік наступними заходами:

1) Оприлюднення в установленому Законом України «Про доступ до 
публічної інформації» порядку на офіційному веб-сайті Держгеонадр всіх 
без виключення наказів Держгеонадр. Для виконання цього заходу 
зобов’язати структурні підрозділи в установленому порядку надавати 
відділу документообігу та контролю накази Держгеонадр для публікації



наказів Держгеонадр на офіційному веб-сайті Держгеонадр. Корупційним 
ризиком, який усувається (зменшується) завдяки вказаному заходу є 
можливе зловживання службовим становищем службовими особами та 
наявність конфлікту інтересів.

2) Розміщувати заздалегідь на офіційному веб-сайті Держгеонадр 
інформацію про дату проведення засідання комісії з питань 
надрокористування. Для виконання відповідного заходу потрібно 
ініціювати внесення змін до наказу Міністерства екології та природних 
ресурсів України від 06.07.2016 № 246, який зареєстровано в Міністерстві 
юстиції України 20 липня 2016 р. за № 991/29121, а саме доповнити 
положення про Комісію з питань надрокористування пунктом в такій 
редакції: «Держгеонадра розміщують інформацію про дату проведення 
комісії з питань надрокористування на офіційному веб-сайті не пізніше ніж 
за 5 днів до її проведення».

Корупційним ризиком відповідного заходу є можливе зловживання 
службовим становищем службовими особами та наявність конфлікту 
інтересів. д/

Вирішили:
1. Погодити запропоновані доповнення та внести зміни до проекту


