
Віце-прем’єр-міністру з відновлення 
України – Міністру розвитку громад, 
територій та інфраструктури України 
Олександру КУБРАКОВУ

Звіт 
про виконану роботу Сектора запобігання та виявлення корупції 

Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України 
за 2022 рік

№
п/п Найменування заходу Стан виконання

1.

Подання до Національного агентства з 
питань запобігання корупції 
інформації про діяльність Сектору 
запобігання та виявлення корупції 
Мінінфраструктури за 2021 рік.

Інформація підготовлена на виконання підпункту 6 пункту 2 розділу ІІ 
Типового положення про уповноважений підрозділ (уповноважену особу) 
з питань запобігання та виявлення корупції, затвердженого наказом 
Національного агентства з питань запобігання корупції від 27.05.2021 
№ 277/21, зареєстрованого Міністерством юстиції України 14.07.2021 за 
№ 914/36536, та надіслана на Антикорупційний портал Національного 
агентства з питань запобігання корупції.

2.

Підготовка Звіту про виконання 
заходів визначених Антикорупційною 
програмою Мінінфраструктури за 
2021 рік.

Звітна інформація про виконання заходів визначених Антикорупційною 
програмою Мінінфраструктури за друге півріччя 2021 року подана та 
розміщена на Антикорупційному порталі Уповноважених підрозділів/осіб 
Національного агентства з питань запобігання корупції.

3.

Розробка та подання на затвердження 
проєкту наказу про проведення оцінки 
корупційних ризиків у діяльності 
Мінінфраструктури 

Наказом Мінінфраструктури «Про проведення оцінки корупційних 
ризиків у діяльності Міністерства інфраструктури України» від 01.02.2022 
№ 64 (https://mtu.gov.ua/news/33436.html) Сектором була розпочата робота 
щодо підготовки антикорупційної програми Міністерства на наступний 

https://mtu.gov.ua/news/33436.html
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період, у зв’язку із закінченням дії Антикорупційної програми Міністерства 
інфраструктури України на 2019-2021 роки (затверджена наказом 
Міністерства інфраструктури України 06.03.2019 за № 145), що мала бути 
завершена 07.04.2022.

Але, у зв’язку з військовою агресією російської федерації проти України, 
що розпочалася 24.02.2022 довелося призупинити роботу Робочої комісії з 
оцінки корупційних ризиків на невизначений термін.

04.06.2022 набрав чинності наказ Національного агентства з питань 
запобігання корупції «Про вдосконалення процесу управління 
корупційними ризиками» від 28.12.2021 № 830/21, яким затверджено нову 
редакцію Методології управління корупційними ризиками, що змінює 
процедуру дослідження середовища для ідентифікації корупційних 
ризиків.

З огляду на вищевикладене Сектором було повторно розпочато роботу з 
оцінки корупційних ризиків в діяльності Міністерства відповідно до наказу 
Мінінфраструктури «Про проведення оцінювання корупційних ризиків» 
від 07.09.2022 за № 678 (https://mtu.gov.ua/documents/2200.html) 
в терміни до 09.12.2022.

4.

Забезпечення організації роботи 
Робочої групи з оцінки корупційних 
ризиків у діяльності 
Мінінфраструктури, прийняття участі 
в Робочої групи, підготовка заходів 
щодо усунення виявлених 
корупційних ризиків.

Наказом Мінінфраструктури «Про внесення змін до складу Комісії з 
проведення оцінки корупційних ризиків Мінінфраструктури» 
від 10.01.2022 за № 5 було актуалізовано склад Робочої комісії з оцінки 
корупційних ризиків з метою залучення всіх структурних підрозділів 
апарату Міністерства.

У зв’язку із набранням чинності наказу Національного агентства з 
питань запобігання корупції «Про вдосконалення процесу управління 
корупційними ризиками» від 28.12.2021 № 830/21, яким затверджено нову 
редакцію Методології управління корупційними ризиками, що змінює 
процедуру дослідження середовища для ідентифікації корупційних ризиків 
та запроваджує діяльність Робочої групи з оцінки корупційних ризиків 

https://mtu.gov.ua/documents/2200.html
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організації, яка замінює Комісії з оцінки корупційних ризиків, Сектором 
було підготовлено наказ Мінінфраструктури «Про утворення робочої групи 
з оцінювання корупційних ризиків, затвердження її персонального складу 
та положення про неї» від 10.10.2022 за № 766 
(https://mtu.gov.ua/documents/2216.html) було утворено робочу групу з 
оцінки корупційних ризиків в Міністерстві інфраструктури України із 
залученням представників самостійних підрозділів апарату Міністерства та 
представника громадськості, а саме громадської організації «Разом проти 
корупції».

03.11.2022 відбулося перше засідання Робочої групи з оцінювання 
корупційних ризиків (https://mtu.gov.ua/news/33854.html) на якому було 
проведено вступний тренінг представниками Сектору для членів Робочої 
групи з метою роз’яснення основних засад ідентифікації корупційних 
ризиків.

В межах роботи Робочої групи з оцінки корупційних ризиків Сектором 
було проведено робочі зустрічі з представниками усіх структурних 
підрозділів апарату Міністерства з метою дослідження середовища для 
проведення ідентифікованих корупційних ризиків в межах своїх 
функціональних обов’язків.

Також з метою дослідження середовища та визначення обсягу 
оцінювання корупційних ризиків Сектором підготовлено та забезпечено 
проведення анонімного опитування (для працівників Міністерства (лист від 
23.11.2022 за № 7118/14-2-22); для працівників підприємств, установ та 
організацій, що належать до сфери управління Міністерства (лист від 
28.11.2022 за № 7222/14-2-22); для зовнішніх заінтересованих осіб, що 
долучалися до співпраці з Міністерством 
(https://mtu.gov.ua/news/33859.html)) за результатами якого Робочою 
групою було обрано найбільш вразливі функції/завдання Міністерства.

https://mtu.gov.ua/documents/2216.html
https://mtu.gov.ua/news/33854.html
https://mtu.gov.ua/news/33859.html)
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5.

Подання до Національного  агентства 
інформації, необхідної для підготовки 
національної доповіді щодо реалізації 
засад антикорупційної політики, 
відповідно до статті 20 Закону України 
«Про запобігання корупції».

На виконання листа Національного агентства з питань запобігання 
корупції від 25.01.2022 за № 10-07/3857-22 Сектором було підготовлено та 
надіслано інформацію до Національного агентства щодо ефективності 
реалізації державної антикорупційної політики здійснюється у рік 
завершення дії Антикорупційної стратегії за 2021 рік.

6.
Оформлення Звіту за результатами 
оцінки корупційних ризиків у 
діяльності Мінінфраструктури.

Відповідно до листа Національного агентства з питань запобігання 
корупції від 21.03.2022 за № 20-13/10165-22 «Про організацію роботи із 
запобігання та виявлення корупції в умовах воєнного стану» у зв’язку з 
обмеженням виконання окремих завдань, уповноважені особи тимчасово 
припиняють здійснювати функцію щодо організації роботи з оцінки 
корупційних ризиків у діяльності організації.

7.

Забезпечення підготовки проекту 
наказу Мінінфраструктури про 
затвердження Антикорупційної 
програми Міністерства на 2022-2023 
роки та подання його на затвердження 
Міністру (далі – Антикорупційна 
програма).

Відповідно до листа Національного агентства з питань запобігання 
корупції від 21.03.2022 за № 20-13/10165-22 «Про організацію роботи із 
запобігання та виявлення корупції в умовах воєнного стану» у зв’язку з 
обмеженням виконання окремих завдань, уповноважені особи тимчасово 
припиняють здійснювати функцію щодо підготовки та прийняття 
антикорупційної програми.

8.

Проведення перевірки факту подання
декларації особи, уповноваженої на 
виконання функцій держави або 
місцевого самоврядування 
(далі – Декларація) за типом 
«щорічна» за 2021 рік особи, що 
продовжую виконувати функції 
держави або припинила виконувати 
функції держави.

У зв’язку із військовою агресією російської федерації проти України та 
відповідно до листа Національного агентства з питань запобігання корупції 
від 21.03.2022 за № 20-13/10165-22 «Про організацію роботи із запобігання 
та виявлення корупції в умовах воєнного стану» у зв’язку з обмеженням 
виконання окремих завдань, уповноважені особи тимчасово припиняють 
здійснювати функцію щодо перевірки факту подання декларації особи, 
уповноваженої на виконання функцій держави.
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9.

Повідомлення Національного 
агентства з питань запобігання 
корупції про випадки неподання чи 
несвоєчасного подання суб’єктами  
декларування Мінінфраструктури 
декларації, у визначеному 
законодавством порядку.

Функція щодо підготовки повідомлення до Національного агентства про 
випадки не своєчасного подання таких декларацій у визначеному 
відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» порядку, була 
призупинена відповідно листа Національного агентства з питань 
запобігання корупції від 21.03.2022 за № 20-13/10165-22 «Про організацію 
роботи із запобігання та виявлення корупції в умовах воєнного стану».

10.

Вжиття заходів з виявлення 
конфлікту інтересів та сприяння його 
врегулюванню, інформування 
керівництва Мінінфраструктури та 
Національного агентства про 
виявлення конфлікту інтересів та 
заходи, що вжиті для його 
врегулювання.

На виконання пункту 4 частини шостої статті 13-1 Закону України «Про 
запобігання корупції», Сектор здійснював заходи з виявлення конфлікту 
інтересів, сприяння його врегулюванню, інформування керівника 
відповідного органу та Національного агентства про виявлення конфлікту 
інтересів та заходи, вжиті для його врегулювання.

Протягом звітного періоду Сектором було надіслано запит до 
Національного агентства з питань надання роз’яснення щодо наявності чи 
відсутності конфлікту інтересів у працівників апарату Міністерства.

11.

Забезпечення підготовки звітів за 
результатами періодичного 
моніторингу та оцінки виконання 
Антикорупційної програми, внесення 
змін до неї  (у разі необхідності).

Відповідно до листа Національного агентства з питань запобігання 
корупції від 21.03.2022 за № 20-13/10165-22 «Про організацію роботи із 
запобігання та виявлення корупції в умовах воєнного стану» у зв’язку з 
обмеженням виконання окремих завдань, уповноважені особи тимчасово 
припиняють здійснювати функцію щодо підготовки та прийняття 
антикорупційної програми та змін до неї.

12.

Забезпечення попередження осіб, які 
припиняють діяльність, пов’язану з 
виконанням функцій держави, про 
зобов’язання наступного року після 
припинення діяльності подавати в 
установленому порядку декларацію за 
типом «Я припинив(ла) виконання 
функцій держави».

Відповідно до роз’яснення Національного агентства з питань 
запобігання корупції «Щодо застосування окремих положень Закону 
України «Про запобігання корупції» стосовно заходів фінансового 
контролю в умовах воєнного стану (подання декларації, повідомлення про 
суттєві зміни в майновому стані, повідомлення про відкриття валютного 
рахунку в установі банку-нерезидента, проведення перевірок)» від 
07.03.2022 за № 4 фізичні особи подають декларації, протягом трьох 
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місяців після припинення чи скасування воєнного стану або стану війни за 
весь період обов’язку подати документи.

13.

Розгляд в межах повноважень 
повідомлень про порушення вимог 
Закону України «Про запобігання 
корупції», що надійшли до 
Мінінфраструктури.

Відповідно до підпункту 7 пункту 1 розділу ІІ Типового положення про 
уповноважений підрозділ (уповноважену особу) з питань запобігання та 
виявлення корупції, затвердженого наказом Національного агентства з 
питань запобігання корупції від 27.05.2021 № 277/21, зареєстрованого 
Міністерством юстиції України 14.07.2021 за № 914/36536, Сектор 
здійснював розгляд повідомлень про можливі порушення вимог Закону 
України «Про запобігання корупції», у тому числі у юридичних особах, що 
належать до сфери управління Міністерства.

14.

Візування проектів наказів 
Мінінфраструктури з основної 
діяльності, адміністративно- 
господарських питань, а також 
проектів наказів з кадрових питань 
(особового складу) залежно від їх 
видів.

Протягом звітного періоду Сектором забезпечено здійснення візування 
проєктів актів з основної діяльності, адміністративно-господарських 
питань, кадрових питань (особового складу) залежно від їх видів відповідно 
до підпункту 12 пункту 2 розділу ІІ Типового положення про 
уповноважений підрозділ (уповноважену особу) з питань запобігання та 
виявлення корупції, затвердженого наказом Національного агентства з 
питань запобігання корупції від 27.05.2021 № 277/21, зареєстрованого 
Міністерством юстиції України 14.07.2021 за № 914/36536.

15.

Участь у проведенні в установленому 
порядку службового розслідування 
(перевірки), а також в дисциплінарних 
провадженнях в апараті 
Мінінфраструктури з метою 
виявлення причин та умов, що 
сприяли вчиненню корупційного або  
пов’язаного з корупцією 
правопорушення або невиконання 
вимог Закону України «Про 
запобігання корупції» в інший спосіб.

На виконання підпункту 24 пункту 2 розділу ІІ Типового положення про 
уповноважений підрозділ (уповноважену особу) з питань запобігання та 
виявлення корупції, затвердженого наказом Національного агентства з 
питань запобігання корупції від 27.05.2021 № 277/21, зареєстрованого 
Міністерством юстиції України 14.07.2021 за № 914/36536, Сектор брав 
участь у проведенні перевірок з метою виявлення причин та умов, що 
призвели до вчинення корупційного або пов'язаного з корупцією 
правопорушення або невиконання вимог Закону України «Про запобігання 
корупції» в інший спосіб, за поданням спеціально уповноваженого суб'єкта 
у сфері протидії корупції або приписом Національного агентства.
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16.

Участь у проведенні перевірок 
діяльності державних підприємств, 
установ та організацій, що належать 
до сфери управління 
Мінінфраструктури, в частині 
дотримання вимог антикорупційного 
законодавства.

На виконання підпункту 6 пункту 1 розділу ІІ Типового положення про 
уповноважений підрозділ (уповноважену особу) з питань запобігання та 
виявлення корупції, затвердженого наказом Національного агентства з 
питань запобігання корупції від 27.05.2021 № 277/21, зареєстрованого 
Міністерством юстиції України 14.07.2021 за № 914/36536, одним із 
основних завдань Уповноваженого підрозділу з питань запобігання та 
виявлення корупції є здійснення контролю за дотриманням 
антикорупційного законодавства, у тому числі у територіальних 
(міжрегіональних) органах, на підвідомчих підприємствах, в установах та 
організаціях (далі - юридичні особи, що належать до сфери управління 
відповідного органу).

Водночас, відповідно до листа Національного агентства з питань 
запобігання корупції від 21.03.2022 за № 20-13/10165-22 «Про організацію 
роботи із запобігання та виявлення корупції в умовах воєнного стану» у 
зв’язку з обмеженням виконання окремих завдань, уповноважені особи 
тимчасово припиняють здійснювати функцію щодо здійснення перевірок 
організації роботи із запобігання та виявлення корупції в підвідомчих 
юридичних особах.

17.

Проведення навчальних заходів з 
питань запобігання корупції для 
працівників апарату 
Мінінфраструктури та працівників 
підприємств, установ та організацій, 
що належать до сфери управління 
Міністерства.

На виконання підпункту 9 пункту 1 розділу ІІІ Типового положення про 
уповноважений підрозділ (уповноважену особу) з питань запобігання та 
виявлення корупції, затвердженого наказом Національного агентства з 
питань запобігання корупції від 27.05.2021 № 277/21, зареєстрованого 
Міністерством юстиції України 14.07.2021 за № 914/36536, Сектором 
забезпечено проведення навчання для працівників апарату 
Мінінфраструктури 11 лютого 2022 року 
(https://mtu.gov.ua/news/33446.html) та для працівників підприємств, 
установ та організацій, що належать до сфери управління 
Мінінфраструктури 23 лютого 2022 року. 

https://mtu.gov.ua/news/33446.html
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Водночас у зв’язку із військовою агресією російської федерації проти 
України та відповідно до листа Національного агентства з питань 
запобігання корупції від 21.03.2022 за № 20-13/10165-22 «Про організацію 
роботи із запобігання та виявлення корупції в умовах воєнного стану» у 
зв’язку з обмеженням виконання окремих завдань, уповноважені особи 
тимчасово припиняють здійснювати функцію щодо проведення внутрішніх 
навчань.

18.

Координація діяльності 
уповноважених підрозділів 
(уповноважених осіб) з питань 
запобігання та виявлення корупції 
утворених (визначених) на 
підприємствах, установах та 
організацій, що належать до сфери 
управління Мінінфраструктури, 
надання їм методичної та 
консультаційної допомоги з питань 
дотримання вимог антикорупційного 
законодавства України.

На виконання підпункту 4 пункту 2 розділу І Типового положення про 
уповноважений підрозділ (уповноважену особу) з питань запобігання та 
виявлення корупції, затвердженого наказом Національного агентства з 
питань запобігання корупції від 27.05.2021 № 277/21, зареєстрованого 
Міністерством юстиції України 14.07.2021 за № 914/36536, Сектором 
протягом звітного періоду забезпечено здійснення координації 
уповноважених підрозділів (уповноважених осіб) з питань запобігання та 
виявлення корупції утворених (визначених) на підприємствах, установах 
та організацій, що належать до сфери управління Мінінфраструктури, а саме 
шляхом проведення спільних онлайн зустрічей, проведення навчання та 
направлення методичних матеріалів з питань дотримання антикорупційного 
законодавства працівниками підприємств, установ та організацій, що 
належать до сфери управління Міністерства.

19.

Ведення обліку працівників апарату 
Мінінфраструктури, а також 
підприємств, установ та організацій, 
що належать до сфери управління 
Мінінфраструктури, притягнутих до 
відповідальності за вчинення 
корупційних або пов’язаних з 
корупцією правопорушень.

На виконання підпункту 26 пункту 2 розділу ІІ виконання завдання щодо 
ведення обліку працівників відповідного органу, притягнутих до 
відповідальності за вчинення корупційних правопорушень або 
правопорушень, пов'язаних з корупцією.
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20.

Інформування громадськості про 
здійснювані Сектором заходи щодо 
запобігання корупції через офіційний 
вебсайт Мінінфраструктури 
(періодичне оновлення рубрики 
«Запобігання корупції»)

Сектором протягом звітного періоду забезпечено оновлення, з метою 
актуалізації інформації в частині дотримання антикорупційного 
законодавства України, підрубрики «Запобігання корупції» на офіційному 
вебсайті Мінінфраструктури (https://mtu.gov.ua/timeline/Protidiya-
korupcii.html). 

21.

Забезпечення надання працівникам 
апарату Мінінфраструктури або 
особам, які проходять у ньому 
службу чи навчання або виконують 
певну роботу, методичну допомогу 
та консультацію щодо здійснення 
повідомлення про можливі факти 
корупційних або пов'язаних з 
корупцією правопорушень, інших 
порушень Закону України «Про 
запобігання корупції» та захисту 
викривачів

На виконання пункту 3 частини шостої статті 13-1 Закону України «Про 
запобігання корупції» Сектором протягом звітного періоду забезпечено 
надання методичної та консультаційної допомоги з питань додержання 
законодавства щодо запобігання корупції для працівників апарату 
Мінінфраструктури та працівників підприємств, установ та організацій, що 
належать до сфери управління Міністерства.

22. Запобігання та протидія 
колабораційної діяльності

Відповідно до листа Національного агентства з питань запобігання 
корупції від 29.04.2022 за № 3-02/10986-22 на Уповноважені підрозділи з 
питань запобігання та виявлення корупції було покладено завдання щодо 
виявлення фактів колабораційної діяльності осіб, уповноважених на 
виконання функцій держави та місцевого самоврядування, яка завжди 
здійснюється в умовах конфлікту інтересів.

У зв’язку з чим в Секторі було визначено особу відповідальну за 
виявлення фактів колабораційної діяльності в Мінінфраструктурі.

Протягом звітного періоду Відповідальною особою було виявлено 3 
можливі факти колабораційної діяльності про що було повідомлено 
Національне агентство відповідно до встановленої форми.

https://mtu.gov.ua/timeline/Protidiya-korupcii.html
https://mtu.gov.ua/timeline/Protidiya-korupcii.html
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Також Сектором розроблено та розміщено на офіційному вебсайті 
Мінінфраструктури електронну форму повідомлення про колаборанта 
(https://mtu.gov.ua/content/povidom-pro-kolaboranta.html), що забезпечує 
можливість надання інформації про колаборанта цілодобово.

23.

Забезпечення дотримання/виконання 
правил етичної поведінки 
працівниками апарату 
Мінінфраструктури.

На виконання частини другої статті 37 Закону України «Про запобігання 
корупції» Сектором було розроблено та затверджено наказом Міністерства 
від 11.10.2022 № 770 Кодекс етичної поведінки працівників 
Мінінфраструктури (https://mtu.gov.ua/documents/2215.html) та в 
подальшому зареєстрований в Міністерстві юстиції України 
(https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1340-22#Text). 

Завідувач Сектору запобігання та виявлення корупції    Андрій МОРМУЛЬ

https://mtu.gov.ua/content/povidom-pro-kolaboranta.html
https://mtu.gov.ua/documents/2215.html
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1340-22#Text

