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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Відповідно частини 1 статті 19 Закону України «Про запобігання корупції»
органи влади повинні затвердити свої антикорупційні програми (далі – Програма) та
погодити їх у Національному агентстві з питань запобігання корупції (далі –
Національне агентство).
Програма Міністерства інформаційної політики України (далі – Міністерство) це
комплекс процедур щодо виявлення, протидії та запобігання корупції у діяльності
Міністерства.
Дана Програма розроблена у відповідності до Конституції України, Закону
України «Про запобігання корупції», Методології оцінювання корупційних ризиків у
діяльності органів влади затвердженої рішенням Національного агентства від 12
грудня 2016 року № 126 та 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 8 грудня 2017 року № 1379.
При підготовці Програми використовувались Методичні рекомендації щодо
підготовки антикорупційних програм органів влади затверджених рішенням
Національного агентства від 19 січня 2017 року № 31, Антикорупційна програма
Міністерства на 2017 рік. Програма поширюється на всіх посадових осіб та
працівників апарату Міністерства.
2. ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ МІНІСТЕРСТВА ІНФОРМАЦІЙНОЇ
ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ ЩОДО ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ, А
ТАКОЖ З ВИКОНАННЯ АНТИКОРУПЦІЙНОЇ СТРАТЕГІЇ ДЕРЖАВИ
Загальна відомча політика Міністерства полягає у підтримці антикорупційних
реформ, дотриманні вимог антикорупційного законодавства, дотримання правил
доброчесності працівниками Міністерства, підтримки у здійсненні інформаційних
кампаній щодо формування ідей нетерпимості до корупції у суспільстві.
Заходами з реалізації відомчої політики є затвердження Антикорупційної
програми Міністерства, плану роботи уповноваженої особи з питань запобігання та
виявлення корупції Міністерства, постійний моніторинг антикорупційного
законодавства та контроль за дотриманням працівниками Міністерства положень
Закону України «Про запобігання корупції». Крім того, Міністерство відкрите до
забезпечення централізованої мультимедійної підтримки щодо заходів спрямованих на
запобігання корупції.
Міністерство є одним з центральних органів виконавчої влади на який покладено
функцію з реалізації Стратегії комунікацій у сфері запобігання та протидії корупції
затвердженої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23 серпня 2017 року
№ 576-р.

У Міністерстві створено механізм захисту осіб, які надають допомогу в
запобіганні і протидії корупції (викривач) шляхом забезпечення можливості для
внесення повідомлень про корупцію, зокрема через спеціальну телефонну лінію,
офіційний веб-сайт та засіб електронного зв’язку (електронну адресу).
Впроваджується системний підхід до запобігання корупції у Міністерстві на
основі результатів аналізу корупційних ризиків шляхом забезпечення затвердження
антикорупційної програми Міністерства та затвердження плану роботи уповноваженої
особи з питань запобігання та виявлення корупції Міністерства.
Посилюється спроможність протидіяти корупції на державних підприємствах,
що знаходяться у сфері управління Міністерства шляхом призначення осіб
відповідальних за дотримання антикорупційного законодавства на даних
підприємствах.
Усуваються корупційні чинники у процедурах державних закупівель шляхом
здійснення державних закупівель через електронну систему публічних закупівель
«Prozorro».
Зменшуються можливості для корупції шляхом підвищення прозорості
прийняття рішень та надання доступу до інформації шляхом забезпечення повноти і
достовірності публічної інформації, а також зручності доступу до такої інформації та
користування нею.
Міністерство сприяє зміні суспільних уявлень про корупцію шляхом проведення
інформаційних кампаній, спрямованих на формування у населення не сприйняття
корупції як способу розв’язання проблеми.
3. ОЦІНКА КОРУПЦІЙНИХ РИЗИКІВ У ДІЯЛЬНОСТІ МІНІСТЕРСТВА
ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ, ПРИЧИНИ, ЩО ЇХ ПОРОДЖУЮТЬ
ТА УМОВИ, ЩО ЇМ СПРИЯЮТЬ
Результати
оцінки ймовірності виникнення корупційного ризику

Ймовірність
Ідентифіковані
ризики

Низька

Середня

Відсутність
внутрішнього
механізму
контролю за
використанням
матеріальних
ресурсів
(далі - Ризик 1)

2

Недоброчесність
посадових осіб,
суб’єктів
підприємницької
діяльності, що
виступають
контрагентами у
договірних
відносинах з
Міністерством
(далі - Ризик 2)

2

Висока

Рівні ймовірності наслідків корупційного правопорушення чи
правопорушення, пов’язаного з корупцією, та критеріїв їх визначення
Рівень
ймовірнос
ті

Критерії визначення рівня ймовірності
фінансові втрати
Міністерства

рівень відповідальності

репутаційні втрати
Міністерства

Високий

Значні фінансові
втрати

Очікуються судові
процеси проти органу
влади або його
посадових осіб; вчинення
корупційного
правопорушення чи
правопорушення,
пов’язаного з корупцією,
передбачає кримінальну
відповідальність

Втрата репутації
серед широких
верств населення

Середній

Фінансові втрати
наявні, але незначні

Вчинення
правопорушення,
пов’язаного з корупцією,
передбачає
адміністративну
відповідальність

Втрата репутації
серед сторін
безпосередніх
контактів

Низький

Не очікується
фінансових втрат

Вчинення корупційного
правопорушення чи
правопорушення,
пов’язаного з корупцією,
передбачає
дисциплінарну
відповідальність

Втрата репутації
серед працівників
органу влади

Результати
оцінки наслідків корупційного правопорушення чи правопорушення,
пов’язаного з корупцією
Наслідки
Ідентифіковані ризики

низький

середній

високий

Ризик 1

3

Ризик 2

3

Результати
оцінки корупційних ризиків за кількісним рівнем
Ідентифіковані
ризики

Ймовірність
виникнення
корупційного
правопорушенн
я чи
правопорушенн
я, пов’язаного з
корупцією
(бали)

Наслідки
Пріоритетніст
корупційного
ь
правопорушенн корупційних
я чи
ризиків*
правопорушенн
я, пов’язаного з
корупцією
(бали)

Оцінка

Ризик 1

2

3

6 (2х3)

висока

Ризик 2

2

3

6 (2х3)

висока

Пріоритетність
корупційних ризиків
Наслідок

Ймовірність
низька

середня

висока

Високий

3 (1 x 3)

6 (2 x 3)

9 (3 x 3)

Середній

2 (1 x 2)

4 (2 x 2)

6 (3 x 2)

Низький

1 (1 x 1)

2 (2 x 1)

3 (3 x 1)

4. ЗАХОДИ ЩОДО УСУНЕННЯ ВИЯВЛЕНИХ КОРУПЦІЙНИХ РИЗИКІВ,
ОСІБ, ВІДПОВІДАЛЬНИХ ЗА ЇХ ВИКОНАННЯ, СТРОКИ ТА НЕОБХІДНІ
РЕСУРСИ
Заходи щодо
Особа (особи), Строк виконання
Ресурси для
усунення
відповідальна
заходів щодо
впровадження заходів
корупційного ризику
(і) за
усунення
виконання
корупційного
заходу
ризику

Розробка
внутрішнього
організаційнорозпорядчого
документу щодо
порядку використання
матеріальних ресурсів
Запровадження
обов’язкового пункту
у господарських
договорах
Міністерства
«Антикорупційні
застереження»

Гайдай С.В.
Ющенко І.М.

Гайдай С.В.
Ющенко І.М.
Цимбалюк
Д.О.

01.10.2018 –
31.12.2020

01.10.2018 –
31.12.2020

не потребує виділення
додаткових коштів

не потребує виділення
додаткових коштів

5. НАВЧАННЯ ТА ЗАХОДИ З ПОШИРЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ ЩОДО
ПРОГРАМ АНТИКОРУПЦІЙНОГО СПРЯМУВАННЯ
Тема навчального
заходу

Цільова аудиторія

Строки реалізації

Відповідальні
особи

Порядок
Працівники апарату
користування
Міністерства
Єдиним державним
реєстром
декларацій. осіб,
уповноважених на
виконання функцій
держави або
місцевого
самоврядування

постійно

Цимбалюк Д.О.

Правила отримання Працівники апарату
подарунків
Міністерства
особами,
уповноваженими на
виконання функцій
держави або
місцевого
самоврядування

постійно

Цимбалюк Д.О.

Заходи з
поширення
інформації щодо
програм
антикорупційного
спрямування

Цільова аудиторія

Підтримка
населення України
виконання плану
заходів на 2018 рік з
реалізації Стратегії
комунікацій у сфері
запобігання та
протидії корупції
схваленої
розпорядженням
Кабінету Міністрів
України від 23
серпня 2017 р.
№ 576-р відповідно
компетенції
Міністерства

Строки
проведення

Відповідальні
особи

протягом року

Біденко А.І.
Ющенко І.М.
Тарабукін О.Ю.

6. ПРОЦЕДУРИ ЩОДО МОНІТОРИНГУ, ОЦІНКИ ВИКОНАННЯ ТА
ПЕРІОДИЧНОГО ПЕРЕГЛЯДУ ПРОГРАМ
Моніторинг виконання Антикорупційної програми здійснюватиме Комісія з
оцінки корупційних ризиків у діяльності Міністерства (далі – Комісія) на своїх
засіданнях шляхом аналізу отриманої інформації від осіб відповідальних за реалізацію
заходів зазначених у Антикорупційній програмі. Моніторинг здійснюватиметься за
потребою, але не менше одного разу на рік. Критерієм оцінки виконання зазначених
заходів буде визначення етапу впровадження (виконано, виконано частково, не
виконано) на момент засідання. Перегляд Антикорупційної програми в обов’язковому
порядку буде здійснений після прийняття Антикорупційної стратегії держави на 2018 –
2020 роки.

7. ІНШІ, СПРЯМОВАНІ НА ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЙНИМ ТА
ПОВ’ЯЗАНИМ З КОРУПЦІЄЮ ПРАВОПОРУШЕННЯМ, ЗАХОДИ

Міністерство регулярно здійснюватиме контроль за вчасним поданням
декларацій посадовими особами апарату та дотриманням антикорупційного
законодавства з метою уникнення конфлікту інтересів у діяльності посадових осіб.

Головний спеціаліст з питань
запобігання корупції

Д.О Цимбалюк

ЗАТВЕРДЖУЮ
Міністр інформаційної
політики України
____________Ю. СТЕЦЬ
ЗВІТ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ОЦІНКИ КОРУПЦІЙНИХ РИЗИКІВ
Ідентифікація корупційних ризиків
Проаналізо Ідентифікова Існуючі
Опис
Чинники
Наслідки
ний
заходи
корупційног корупційних корупційно
вані
корупційний контролю
о ризику
ризиків
го
функції
ризик
правопору
Міністерст
шення чи
ва
порушення
пов’язаного
з корупцією

Управління
фінансовим
и та
матеріальни
ми
ресурсами

В і д с у т н і с т ь Перегляд Відсутність 1
.
внутрішнього
актів
внутрішнього Недостатній
м е х а н і з м у виконаних організаційно контроль) за
контролю за
робіт
використання
використання
розпорядчого м
м
документа матеріальних
матеріальних
щодо
ресурсів
р е су р с і в
порядку
(у тому числі
(Ризик – 1)
використання обсягами їх
матеріальних списання).
ресурсів, що 2
.
створює
Відсутність
сприятливі внутрішнього
умови для організаційно
умисного
завищення розпорядчого
обсягів
документу
замовлення щ о д о
матеріальних використання
цінностей з матеріальних
метою
ресурсів
використання
надлишків в
особистих
цілях

Притягненн
я посадових
осіб до
відповідаль
ності, втрата
репутації
Міністерств
а

Управління
фінансовим
и та
матеріальни
ми
ресурсами

Недоброчесніс
ть посадових
осіб, суб’єктів
підприємниць
кої діяльності,
щ
о
виступають
контрагентами
у договірних
відносинах з
Міністерством
(Ризик – 2)

Монітори
нг
господарс
ьких
договорів,
які
укладають
ся
Міністерс
твом на
предмет
законності

Низька
правова
обізнаність
суб’єктів
договірних
відносин у
сфері
запобігання
та протидії
корупції

1. Недостатня
поінформова
н і с т ь
суб’єктів
договірних
відносин
щ о д о
положень
антикорупцій
н о г о
законодавств
апід час
в и ко н а н н я
договірних
зобов’язань
2
.
Відсутність
антикорупцій
н
и
х
застережень
у договорах,
я
к
і
укладаються
з
Міністерство
м

Притягненн
я посадових
осіб до
відповідаль
ності, втрата
репутації
Міністерств
а

ОЦІНКА КОРУПЦІЙНИХ РИЗИКІВ
Результати
оцінки ймовірності виникнення корупційного ризику
Ймовірність
Ідентифіковані
ризики
Ризик 1

Низька

Середня
2

Висока

Ризик 2

2

Рівні ймовірності наслідків корупційного правопорушення чи
правопорушення, пов’язаного з корупцією, та критеріїв їх визначення
Рівень
ймовірнос
ті

Критерії визначення рівня ймовірності
Фінансові втрати
Міністерства

Рівень відповідальності

Репутаційні втрати
Міністерства

Високий

Значні фінансові
втрати

Очікуються судові
процеси проти органу
влади або його
посадових осіб;
вчинення корупційного
правопорушення чи
правопорушення,
пов’язаного з
корупцією, передбачає
кримінальну
відповідальність

Втрата репутації серед
широких верств
населення

Середній

Фінансові втрати
наявні, але незначні

Вчинення
правопорушення,
пов’язаного з
корупцією, передбачає
адміністративну
відповідальність

Втрата репутації серед
сторін безпосередніх
контактів

Низький

Не очікується
фінансових втрат

Вчинення корупційного Втрата репутації серед
правопорушення чи
працівників органу
правопорушення,
влади
пов’язаного з
корупцією, передбачає
дисциплінарну
відповідальність

Результати
оцінки наслідків корупційного правопорушення чи правопорушення,
пов’язаного з корупцією
Наслідки
Ідентифіковані
ризики

низький

середній

високий

Ризик 1

3

Ризик 2

3

Результати
оцінки корупційних ризиків за кількісним рівнем
Ідентифіковані
ризики

Ймовірність
Наслідки
Пріоритетніс
виникнення
корупційного
ть
корупційного правопорушенн корупційних
правопорушенн
я чи
ризиків*
я чи
правопорушенн
правопорушенн я, пов’язаного з
я, пов’язаного з
корупцією
корупцією
(бали)
(бали)

Оцінка

Ризик 1

2

3

6 (2х3)

висока

Ризик 2

2

3

6 (2х3)

висока

Пріоритетність
корупційних ризиків
Наслідок

Ймовірність
низька

середня

висока

Високий

3 (1 x 3)

6 (2 x 3)

9 (3 x 3)

Середній

2 (1 x 2)

4 (2 x 2)

6 (3 x 2)

Низький

1 (1 x 1)

2 (2 x 1)

3 (3 x 1)

Таблиця
оцінених корупційних ризиків та заходів щодо їх усунення
Коруп Пріорите
ційни
тність
й
корупцій
ризик
ного
ризику
(низька/
середня/
висока)

Заходи щодо
усунення
корупційного
ризику

Особа
Строк
Ресурси
Очікува
(особи),
виконан
для
ні
відповідаль
ня
впровадже результа
на (і) за
заходів
ння
ти
виконання
щодо
заходів
заходу
усунення
корупцій
ного
ризику

Ризик
1

середня

Розробка
внутрішнього
організаційнорозпорядчого
документу
щодо порядку
використання
матеріальних
ресурсів

1. Гайдай
С.В.
2. Ющенко
І.М.

01.10.201
не
Зниження
8–
потребує
рівня
31.12.202 виділення корупцій
0
додаткових
ного
коштів
ризику

Ризик
2

середня

Запровадження
обов’язкового
пункту у
господарських
договорах
Міністерства
«Антикорупцій
ні
застереження»

1. Гайдай
С.В.
2. Ющенко
І.М.
3.
Цимбалюк
Д.О.

01.10.201
не
Зниження
8–
потребує
рівня
31.12.202 виділення корупцій
0
додаткових
ного
коштів
ризику

