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2. Загальні засади діяльності Міністерства інформаційної політики України щодо
запобігання та протидії корупції, а також з виконання антикорупційної стратегії
держави.
3. Оцінка корупційних ризиків у діяльності Міністерства інформаційної політики
України, причини, що їх породжують та умови, що їм сприяють.
4. Заходи щодо усунення виявлених корупційних ризиків, осіб, відповідальних за
їх виконання, строки та необхідні ресурси.
5. Навчання та заходи з поширення інформації щодо програм антикорупційного
спрямування.
6. Процедури щодо моніторингу, оцінки виконання та періодичного перегляду
програм.
7. Інші спрямовані на запобігання корупційним та пов’язаним з корупцією
правопорушенням заходи.
8. Звіт за результатами оцінки корупційних ризиків.

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», Закону України «Про засади державної
антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2014-2017 роки» та
Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади затвердженої
рішенням Національного агентства від 12 грудня 2016 року № 126.
При підготовці Програми використовувались Методичні рекомендації щодо
підготовки антикорупційних програм органів влади затверджених рішенням
Національного агентства від 19 січня 2017 року № 31. 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 в межах своїх повноважень, на виконання Державної програми
щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної
стратегії) на 2015-2017 роки здійснює комплекс заходів задля забезпечення прозорості
та відкритості у своїй діяльності, мінімізації корупційних ризиків та дотримання
антикорупційного законодавства.

Виходячи з цілей, завдань та заходів визначених Антикорупційною стратегією
Міністерством 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 вебсайт 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
Ідентифіковані
ризики
Вплив з боку
посадових або
інших осіб з
метою сприяння
прийняттю на
державну службу
близьких їм осіб,
неповідомлення

Низька
1

Ймовірність
Середня

Висока

членом комісії з
відбору
кандидатів на
посаду про
конфлікт інтересів
(далі - Ризик 1)
Неналежне
забезпечення
конфіденційності
викривачів
(далі - Ризик 2)
Вплив з боку
посадових або
інших осіб з
метою втручання
у діяльність
головного
спеціаліста з
запобігання та
виявлення
корупції
(далі - Ризик 3)
Вплив з боку осіб
зацікавлених в
отриманні
прибутку, поява
реального або
потенційного
конфлікту
інтересів
(далі - Ризик 4)
Вплив з боку
посадових або
інших осіб з
метою
приховування або
не розголошення
інформації про
виявлені
порушення під час
внутрішнього
аудиту

1

1

1

1

(далі - Ризик 5)
Не затверджена
процедура
надання
погоджувальних
документів
(далі - Ризик 6)

1

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

Середній

Низький

Критерії визначення рівня ймовірності
фінансові втрати
рівень відповідальності
репутаційні втрати
Міністерства
Міністерства
Значні фінансові втрати
Очікуються судові
Втрата репутації
процеси проти органу серед широких верств
влади або його посадових
населення
осіб; вчинення
корупційного
правопорушення чи
правопорушення,
пов’язаного з корупцією,
передбачає кримінальну
відповідальність
Фінансові втрати
Вчинення
Втрата репутації
наявні, але незначні
правопорушення,
серед сторін
пов’язаного з корупцією,
безпосередніх
передбачає
контактів
адміністративну
відповідальність
Не очікується
Вчинення корупційного
Втрата репутації
фінансових втрат
правопорушення чи
серед працівників
правопорушення,
органу влади
пов’язаного з корупцією,
передбачає дисциплінарну
відповідальність

Результати
оцінки наслідків корупційного правопорушення чи правопорушення,
пов’язаного з корупцією
Наслідки
Ідентифіковані ризики
Ризик 1

низький

середній
2

високий

Ризик 2

3

Ризик 3

3

Ризик 4

3

Ризик 5

3
2

Ризик 6

Результати
оцінки корупційних ризиків за кількісним рівнем
Ідентифіковані
ризики

Ризик 1
Ризик 2
Ризик 3
Ризик 4
Ризик 5
Ризик 6

Ймовірність
Наслідки
Пріоритетність
виникнення
корупційного
корупційних
корупційного
правопорушення
ризиків*
правопорушення
чи
чи
правопорушення,
правопорушення,
пов’язаного з
пов’язаного з
корупцією (бали)
корупцією (бали)
1
2
2 (1х2)
1
3
3 (1х3)
1
3
3 (1х3)
1
3
1 (1х3)
1
3
3 (1х3)
1
2
2 (1х2)

Оцінка

низька
середня
середня
низька
середня
низька

Пріоритетність
корупційних ризиків
Наслідок
Високий
Середній
Низький

низька
3 (1 x 3)
2 (1 x 2)
1 (1 x 1)

Ймовірність
середня
6 (2 x 3)
4 (2 x 2)
2 (2 x 1)

висока
9 (3 x 3)
6 (3 x 2)
3 (3 x 1)

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

Ресурси для
впровадження заходів

Запровадження заходів Дяденко Г.Є. 01.03. – 31.12.2017
зовнішнього контролю
за конкурсним
відбором на посади
державної служби
Запровадження
Цимбалюк Д.О. 01.03. – 31.12.2017
додаткових засобів
зв’язку для взаємодії з
уповноваженим
підрозділом з питань
запобігання корупції
Перегляд процедур Цимбалюк Д.О. 01.03. – 31.12.2017
взаємодії з
правоохоронними
органами у діяльності
уповноваженого
підрозділу з питань
запобігання корупції
Забезпечення доступу Якубівський 01.03. – 31.12.2017
громадськості до
В.Л.
результатів
внутрішнього аудиту

не потребує виділення
додаткових коштів

не потребує виділення
додаткових коштів

не потребує виділення
додаткових коштів

не потребує виділення
додаткових коштів

шляхом висвітлення
його на сайті
Міністерства
Запровадження
Гайдай С.В. 01.03. – 31.12.2017
процедур внутрішнього
та зовнішнього
контролю під час
закупівельних процедур
Розробка нормативно- Тарабукін О.Ю. 01.03. – 31.12.2017
правового забезпечення
для упорядкування
надання погоджень

не потребує виділення
додаткових коштів

не потребує виділення
додаткових коштів

5. НАВЧАННЯ ТА ЗАХОДИ З ПОШИРЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ ЩОДО
ПРОГРАМ АНТИКОРУПЦІЙНОГО СПРЯМУВАННЯ
Відповідно частини 1 статті 4 Закону України «Про запобігання корупції»
Національне агентство з питань запобігання корупції (далі - Національне агентство) є
центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом, який забезпечує
формування та реалізує державну антикорупційну політику.
Відповідно до пункту 7 частини 1 статті 11 Закону України «Про запобігання
корупції» Національне агентство здійснює координацію та надання методичної
допомоги щодо виявлення державними органами, органами влади Автономної
Республіки Крим, органами місцевого самоврядування корупціогенних ризиків у своїй
діяльності та реалізації ними заходів щодо їх усунення, у тому числі підготовки та
виконання антикорупційних програм.
Відповідно до пункту 11 частини 1 статті 11 Закону України «Про запобігання
корупції» Національне агентство здійснює координацію в межах компетенції,
методичне забезпечення та здійснення аналізу ефективності діяльності уповноважених
підрозділів (уповноважених осіб) з питань запобігання та виявлення корупції.
Відповідно до пункту 14 частини 1 статті 11 Закону України «Про запобігання
корупції» Національне агентство здійснює організацію підготовки, перепідготовки і
підвищення кваліфікації з питань, пов’язаних із запобіганням корупції, працівників
державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, посадових осіб
місцевого самоврядування (крім підвищення кваліфікації державних службовців і
посадових осіб місцевого самоврядування).
Відповідно до пункту 15 частини 1 статті 11 Закону України «Про запобігання
корупції» Національне агентство здійснює надання роз’яснень, методичної та
консультаційної допомоги з питань застосування актів законодавства з питань етичної
поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у діяльності осіб,

уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та
прирівняних до них осіб.
Враховуючи вищевикладене, Міністерство повідомляє про те, що план заходів з
навчання та підвищення рівня правової свідомості буде формуватись в процесі
взаємодії з Національним агентством, в тому числі шляхом ознайомлення та
опрацювання новітніх методичних матеріалів працівниками апарату Міністерства, які
будуть надаватись Національним агентством. Варто зазначити, що Міністерство разом
з громадянським суспільством планує проведення спеціальних інформаційних
кампаній, результатом яких стане формування не терпимості до проявів корупції у
населення.
6. ПРОЦЕДУРИ ЩОДО МОНІТОРИНГУ, ОЦІНКИ ВИКОНАННЯ ТА
ПЕРІОДИЧНОГО ПЕРЕГЛЯДУ ПРОГРАМ
Моніторинг стану виконання антикорупційної програми Міністерства
здійснюватиме Комісія за потребою, але не рідше, ніж двічі на рік. За результатами
моніторингу буде складено висновок про стан виконання Програми. Під час оцінки
стану виконання можуть вноситись зміни та коригування затверджених заходів.

7. ІНШІ, СПРЯМОВАНІ НА ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЙНИМ ТА
ПОВ’ЯЗАНИМ З КОРУПЦІЄЮ ПРАВОПОРУШЕННЯМ, ЗАХОДИ
Впроваджуючи новітні методи збору та аналізу інформації Міністерство
започаткує регулярне анонімне інтерв’ювання працівників апарату з метою виявлення
та запобігання корупційним ризикам у виконанні власних повноважень.
Крім того, Міністерством регулярно здійснюється контроль за вчасним
поданням декларацій працівниками апарату.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Міністр інформаційної політики України
__________________________Ю. СТЕЦЬ
ЗВІТ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ОЦІНКИ КОРУПЦІЙНИХ РИЗИКІВ
Ідентифікація корупційних ризиків
Проаналіз Ідентифіков Існуючі заходи
овані
аний
контролю
функції
корупційни
Міністерс
й ризик
тва

Опис
корупційного
ризику

Управлінн Вплив з боку Законодавство
я
посадових
м
персонало
або інших
регламентовано
м, добір
осіб з метою
процес
кадрів
сприяння
конкурсного
прийняттю
відбору
на державну
службу
близьких їм
осіб,
неповідомле
ння членом
комісії з
відбору
кандидатів
на посаду
про конфлікт
інтересів
(Ризик – 1)

Втручання у
діяльність
конкурсної
комісії третіх
осіб з метою
впливу на
прийняття нею
рішень, не
повідомлення
членом
конкурсної
комісії про
наявний
конфлікт
інтересів може
призвести до
вжиття ним
заходів щодо
переконання
інших членів
приймати те чи
інше рішення
Відсутність
належного

Організаці Неналежне
я роботи із забезпечення

Заборона
розголошувати

Чинники
Наслідки
корупційни корупційно
х ризиків
го
правопору
шення чи
порушення
пов’язаног
оз
корупцією
Відсутність Притягненн
додаткових я посадових
заходів
осіб до
контролю за відповідаль
конкурсним
ності,
відбором
втрата
репутації
Міністерств
а, судові
процеси
протии
Міністерств
а

Відсутність
належного

Притягненн
я посадових

запобіганн
я та
виявлення
корупції

конфіденцій
ності
викривачів
(Ризик – 2)

інформацію
про викривачів
встановлена
законодавством

захисту
інформації про
осіб, які
повідомляють
про корупцію
(викривачів),
може призвести
до
розголошення
або
використання в
інший спосіб
службовими
особами цієї
інформації у
своїх інтересах,
передачі
інформації
третім особам,
які в свою
чергу зможуть
чинити тиск на
викривача
(погрози
знищення
майна, кар’єри,
життю особи
чи її близьким)
Організаці Вплив з боку Законодавство
Втручання у
я роботи із
посадових м передбачений
діяльність
запобіганн
або інших
механізм
посадової
я та
осіб з метою попередження
особи
виявлення втручання у
посадової
відповідальної
корупції
діяльність
особи
за контроль за
головного
Секретаріату
дотриманням
спеціаліста з
Кабінету
антикорупційн
запобігання
Міністрів
ого
та виявлення
України та
законодавства з
корупції
правоохоронни
метою не
х органів
розголошення
(Ризик – 3)
фактів
корупційних

захисту
осіб до
інформації відповідаль
про осіб, які
ності,
повідомляю
втрата
ть про
репутації
корупцію Міністерств
(викривачів
а
)

Відсутність
належної
координації
з посадовою
особою
Секретаріат
у Кабінету
Міністрів,
що
координує
діяльність
уповноваже
ної особи з
питань

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

Проведенн
я
процедур
закупівель

Система
внутрішнь
ого
контролю

Надання
погоджув
альних
документ
ів

правопорушень запобігання
та уникнення
та
відповідальнос виявлення
ті за їх
корупції
вчинення
Вплив з боку Законодавство
Надання
Низький
Притягненн
осіб
м
переваги
рівень
я посадових
зацікавлених регламентовано
заздалегідь
заробітної
осіб до
в отриманні
порядок
визначеним
плати
відповідаль
прибутку,
проведення
суб’єктам
державних
ності,
поява
публічних
закупівель з
службовців
втрата
реального
закупівель
метою
репутації
або
отримання
Міністерств
потенційного
неправомірної
а, судові
конфлікту
вигоди
процеси
інтересів
проти
Міністерств
(Ризик – 4)
а
Вплив з боку
Затверджено
Втручання у
Відсутність Притягненн
посадових
посадову
діяльність
якісного
я посадових
або інших
інструкцію про
посадової
механізму
осіб до
осіб з метою
головного
особи
захисту
відповідаль
приховуванн
спеціаліста з
відповідальної викривачів
ності,
я або не
аудиту
за проведення
втрата
розголошенн
внутрішнього
репутації
я інформації
аудиту з метою
Міністерств
про виявлені
приховування
а
порушення
або не
під час
розголошення
внутрішньог
інформації про
о аудиту
виявлені
порушення під
(Ризик – 5)
час перевірки
Не
Відсутні
Можливість не Відсутніст
Притягнен
затверджена
об’єктивного
ь
ня
процедура
надання
нормативн
посадових
надання
погоджувальн
ої
осіб до
погоджувал
их документів
процедури
відповідал
ьних
з метою
надання
ьності,
документів
отримання
погоджень
втрата
неправомірної
репутації
(Ризик – 6)
вимоги, в тому
Міністерст

числі з
наявністю
реального або
потенційного
конфлікту
інтересів

ва, судові
процеси
проти
Міністерст
ва

ОЦІНКА КОРУПЦІЙНИХ РИЗИКІВ
Результати
оцінки ймовірності виникнення корупційного ризику
Ідентифіковані
ризики
Ризик 1
Ризик 2
Ризик 3
Ризик 4
Ризик 5
Ризик 6

Низька

Ймовірність
Середня

Висока

1
1
1
1
1
1

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

Критерії визначення рівня ймовірності
фінансові втрати
рівень відповідальності
репутаційні втрати
Міністерства
Міністерства
Значні фінансові втрати
Очікуються судові
Втрата репутації серед
процеси проти органу
широких верств
влади або його посадових
населення
осіб; вчинення
корупційного
правопорушення чи
правопорушення,
пов’язаного з корупцією,
передбачає кримінальну
відповідальність

Середній

Фінансові втрати
наявні, але незначні

Низький

Не очікується
фінансових втрат

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

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

низький

Ризик 1

середній
2

високий

Ризик 2

3

Ризик 3

3

Ризик 4

3

Ризик 5

3
2

Ризик 6

Результати
оцінки корупційних ризиків за кількісним рівнем
Ідентифіковані

Ймовірність

Наслідки

Пріоритетність

Оцінка

ризики

Ризик 1
Ризик 2
Ризик 3
Ризик 4
Ризик 5
Ризик 6

виникнення
корупційного
корупційного
правопорушення
правопорушення
чи
чи
правопорушення,
правопорушення,
пов’язаного з
пов’язаного з
корупцією (бали)
корупцією (бали)
1
2
1
3
1
3
1
3
1
3
1
2

корупційних
ризиків*

2 (1х2)
3 (1х3)
3 (1х3)
1 (1х3)
3 (1х3)
2 (1х2)

низька
середня
середня
низька
середня
низька

Пріоритетність
корупційних ризиків
Наслідок
Високий
Середній
Низький

низька
3 (1 x 3)
2 (1 x 2)
1 (1 x 1)

Ймовірність
середня
6 (2 x 3)
4 (2 x 2)
2 (2 x 1)

висока
9 (3 x 3)
6 (3 x 2)
3 (3 x 1)

Таблиця
оцінених корупційних ризиків та заходів щодо їх усунення
Корупційн Пріоритетні Заходи щодо
Особа
Строк Ресурси для Очікувані
ий ризик
сть
усунення
(особи), виконання впроваджен результати
корупційног корупційного відповідаль заходів ня заходів
о ризику
ризику
на (і) за
щодо
(низька/
виконання усунення
середня/
заходу корупційно
висока)
го ризику
Ризик 1
низька
Запровадженн Дяденко
01.03. – не потребує Мінімізаці
я заходів
Г.Є.
31.12.2017 виділення я наслідків
зовнішнього
додаткових корупційно
контролю за
коштів
го ризику
конкурсним
відбором на
посади

Ризик 2

середня

Ризик 3

середня

Ризик 4

низька

Ризик 5

середня

Ризик 6

низька

державної
служби
Запровадженн Цимбалюк
я додаткових
Д.О.
засобів зв’язку
для взаємодії х
уповноважени
м підрозділом
з питань
запобігання
корупції
Перегляд
Цимбалюк
процедур
Д.О.
задля
підвищення
ефективності
під час
взаємодії з
правоохоронни
ми органами
Забезпечення Якубівськи
доступу
й В.Л.
громадськості
до результатів
внутрішнього
аудиту шляхом
висвітлення
його на сайті
Міністерства
Запровадженн Гайдай
я процедур
С.В.
внутрішнього
та зовнішнього
контролю під
час
закупівельних
процедур
Розробка
Тарабукін
нормативноО.Ю.
правового
забезпечення
для

01.03. – не потребує Зниження
31.12.2017 виділення
рівня
додаткових корупційно
коштів
го ризику

01.03. – не потребує Зниження
31.12.2017 виділення
рівня
додаткових корупційно
коштів
го ризику

01.03. – не потребує Мінімізаці
31.12.2017 виділення я наслідків
додаткових корупційно
коштів
го ризику

01.03. – не потребує Зниження
31.12.2017 виділення
рівня
додаткових корупційно
коштів
го ризику

01.03. – не потребує Мінімізаці
31.12.2017 виділення я наслідків
додаткових корупційно
коштів
го ризику

упорядкування
надання
погоджень
Погоджено:
Заступник голови комісії ____________________/__________________
Секретар комісії ______________________/_______________________
Члени комісії ________________________/_______________________
_________________________/______________________

