ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства регіонального
розвитку, будівництва та житловокомунального господарства України
від 10 липня 2017 року № 171
АНТИКОРУПЦІЙНА ПРОГРАМА
Міністерства регіонального розвитку, будівництва та
житлово-комунального господарства України на 2017 рік
I. Засади загальної відомчої політики
щодо запобігання та протидії корупції у сфері діяльності Мінрегіону,
заходи з їх реалізації, а також з виконання антикорупційної стратегії
та державної антикорупційної програми
Антикорупційну програму Міністерства регіонального розвитку,
будівництва та житлово-комунального господарства України на 2017 рік
(далі – Антикорупційна програма) розроблено відповідно до статті 19 Закону
України «Про запобігання корупції», на виконання Державної програми
щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні
(Антикорупційної стратегії) на 2015-2017 роки, затвердженої постановою
Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 265, 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 в Міністерстві
юстиції України 28 грудня 2016 року за № 1718/29848, та з урахуванням
Методичних рекомендацій щодо розробки антикорупційних програм органів
влади, затверджених рішенням Національного агентства з питань запобігання
корупції від 19 січня 2017 року № 31.
Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житловокомунального господарства України (далі – Мінрегіон, Міністерство) є
центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується та
координується Кабінетом Міністрів України.
Засади загальної відомчої політики щодо запобігання та протидії
корупції у сфері діяльності Мінрегіону ґрунтуються на необхідності вжиття
дієвих заходів для запобігання та мінімізації порушень з боку державних
службовців апарату Міністерства норм спеціальних нормативно-правових
актів, що є передумовою вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією
правопорушень.
Для реалізації вищезазначеного необхідно створити ефективні
механізми запобігання корупції та конфлікту інтересів, виявлення
корупційних ризиків, що можуть виникнути в службовій діяльності
посадових осіб, та забезпечити своєчасне усунення умов та причин
виникнення цих ризиків, запобігання порушення етичних стандартів
поведінки та організувати контроль за дотриманням правил щодо
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доброчесності, об’єктивності та неупередженості, компетентності та
ефективності, належного виконання посадовими особами положень та вимог,
визначених положеннями про структурні підрозділи, посадовими
інструкціями, та щодо відповідності прийнятих рішень вимогам законів та
інших нормативно-правових актів.
Таким чином, заходами з реалізації загальної відомчої політики щодо
запобігання і протидії корупції у сфері діяльності Міністерства у 2017 році
визначено:
проведення серед посадових осіб Міністерства організаційної та
роз’яснювальної роботи із запобігання, виявлення та протидії корупції, у
тому числі за рахунок підтримки на офіційному веб-сайті Міністерства
існуючої рубрики «Запобігання та протидія корупції»;
вжиття заходів щодо виявлення конфлікту інтересів та його усунення,
здійснення контролю за дотриманням вимог законодавства щодо
врегулювання конфлікту інтересів, а також виявлення сприятливих для
вчинення корупційних правопорушень ризиків у діяльності посадових і
службових осіб Міністерства, на підприємствах, в установах і організаціях,
що належать до сфери управління Міністерства;
здійснення контролю за дотриманням антикорупційного законодавства,
у тому числі шляхом опрацювання уповноваженим підрозділом з питань
запобігання та виявлення корупції проектів нормативно-правових та
організаційно-розпорядчих актів Міністерства щодо наявності корупційних
ризиків та відповідності законодавству;
здійснення контролю за дотриманням посадовими особами
Міністерства під час виконання посадових обов’язків загальноетичних норм
поведінки, ввічливості у стосунках з громадянами, керівниками, колегами та
підлеглими;
проведення службових розслідувань (перевірок) та вжиття заходів
щодо притягнення до відповідальності осіб, винних у вчиненні корупційних
або пов’язаних з корупцією правопорушень, повідомлення про такі випадки
спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції;
виявлення ризиків, які негативно впливають на виконання функцій і
завдань в апараті Міністерства та на підпорядкованих підприємствах, та
здійснення оцінки щодо наявності корупційної складової;
забезпечення конфіденційності інформації про осіб, які добросовісно
повідомляють про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією
правопорушень, або про факти підбурення їх до вчинення корупційних
правопорушень;
інформування посадових осіб про випадки вчинення корупційних
правопорушень в Міністерстві, на підприємствах, в установах та
організаціях, що належать до сфери його управління;
забезпечення доступу до публічної інформації та дотримання
принципів прозорості та неупередженості при публічному висвітлюванні на
офіційному веб-сайті суспільно важливої інформації з діяльності Мінрегіону;
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забезпечення доступу громадськості до обговорення проектів
нормативно-правових актів Міністерства;
здійснення перевірки фактів подання суб’єктами декларування, які
працюють (працювали) в апараті Мінрегіону, декларацій особи,
уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого
самоврядування, відповідно до Закону України «Про запобігання корупції»
та повідомлення Національного агентства з питань запобігання корупції про
випадки неподання чи несвоєчасного подання декларацій у визначеному ним
Порядку.
Також у 2017 році Мінрегіон продовжить виконання Закону України
«Про Засади державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна
стратегія) на 2014-2017 роки», Заходів щодо запобігання корупції в
міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, затверджених
розпорядженням Кабінету Міністрів України від 5 жовтня 2016 року № 803р., а також Завдань і заходів з виконання Державної програми щодо
реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні
(Антикорупційної стратегії) на 2015-2017 роки, затвердженої постановою
Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 265, які на даний час
залишаються не виконаними, а їх виконання є актуальним (додаток 1).
ІІ. Оцінка корупційних ризиків у діяльності Мінрегіону, заходи
щодо усунення виявлених корупційних ризиків, особи, відповідальні за
їх виконання, строки та необхідні ресурси
Оцінку корупційних ризиків проведено відповідно до вимог
Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади,
затвердженої рішенням Національного агентства з питань запобігання
корупції від 02 грудня 2016 року № 126, зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 28 грудня 2016 року за № 1718/29848, та Методичних
рекомендацій щодо розробки антикорупційних програм органів влади,
затверджених рішенням Національного агентства з питань запобігання
корупції від 19 січня 2017 року № 31.
За результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності Мінрегіону
затверджено звіт (додаток 2), який включає опис ідентифікованих
корупційних ризиків у діяльності Мінрегіону, чинники корупційних ризиків
та можливі наслідки корупційного правопорушення чи правопорушення,
пов’язаного з корупцією та пропозиції щодо заходів із усунення (зменшення)
рівня виявлених корупційних ризиків (у тому числі осіб, відповідальних за їх
виконання, строки та необхідні ресурси).
III. Навчання та заходи з поширення інформації щодо програм
антикорупційного спрямування
Мінрегіоном з метою роз’яснення змісту антикорупційного
законодавства та підвищення розуміння окремих його положень державними
службовцями апарату Міністерства та посадовими особами підприємств,
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установ і організаціях, що належать до сфери управління Мінрегіону,
плануються такі заходи:
Форма
навчального
заходу

Тематика
навчального
заходу

Навчальний
тренінг

Проведення
оцінки
корупційних
ризиків
на
підприємствах

Навчальний
тренінг

Дотримання
законодавства
про
конфлікт
інтересів
та
інших обмежень
щодо
запобігання
корупції
Викривачі
корупції.
Гарантії захисту
викривачів
за
законодавством
України
Етичні
стандарти
поведінки осіб,
уповноважених
на
виконання
функцій
держави
або
місцевого
самоврядування.

Навчальний
семінар

Навчальний
тренінг

Строк
проведення
навчального
заходу
III квартал
2017 року

Цільова
аудиторія

Відповідальна
особа

Уповноважені
особи з питань
запобігання та
виявлення
корупції
підприємств

Завідувач
Сектору з
питань
запобігання та
виявлення
корупції
Гуріна О.М.
Завідувач
Сектору
Гуріна О.М.

III квартал
2017 року

Державні
службовці
апарату
Мінрегіону та
посадові особи
підприємств

IV квартал
2017 року

Державні
службовці
апарату
Мінрегіону,
посадові особи
підприємств
Державні
службовці
апарату
Мінрегіону

IV квартал
2017 року

Завідувач
Сектору
Гуріна О.М.

Завідувач
Сектору
Гуріна О.М.

Підвищення кваліфікації працівників Мінрегіону здійснюватиметься у
напрямі підвищення рівня базованих знань з питань антикорупційного
законодавства України.
IV. Процедури щодо моніторингу, оцінки виконання та
періодичного перегляду програми
Згідно з наказом Мінрегіону від 05 квітня 2017 року № 71, яким
створено Комісію з оцінки корупційних ризиків та моніторингу
антикорупційної програми Міністерства регіонального розвитку, будівництва
та житлово-комунального господарства України (далі - Комісія) та
затверджено положення про неї, відповідна Комісія не рідше ніж один раз на
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квартал проводить моніторинг виконання річної антикорупційної програми
Мінрегіону, під час якого здійснює оцінку її ефективності.
Для здійснення відповідних заходів Комісія має право одержувати в
установленому порядку від структурних підрозділів апарату Мінрегіону,
державних підприємств, інформацію, необхідну для виконання поставлених
перед нею завдань.
За результатами моніторингу ефективності запланованих заходів та
здійснення оцінки корупційних ризиків до Антикорупційної програми
можуть вноситися зміни.
Законом України «Про запобігання корупції» визначено, що
антикорупційні програми погоджуються Національним агентством з питань
запобігання корупції. Також Законом передбачено, що до повноважень
Національного агентства з питань запобігання корупції відноситься
координація та надання методичної допомоги щодо виявлення державними
органами, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого
самоврядування корупціногенних ризиків у своїй діяльності та реалізації
ними заходів щодо їх усунення, у тому числі підготовки та виконання
антикорупційних
програм;
затвердження
методології
оцінювання
корупційних ризиків; проведення аналізу корупційних програм органів влади
та надання обов’язкових для розгляду пропозицій до таких програм.
Відповідно до вищезазначеного Антикорупційна програма підлягає
перегляду у разі надання Національним агентством з питань запобігання
корупції обов’язкових для розгляду пропозицій до неї.

В.о. завідувача Сектору з питань
запобігання та виявлення корупції

О.О. Бутік

