
Інформація про стан заходів щодо запобігання та виявлення корупції в 

Головному управлінні Держгеокадастру у Хмельницькій області за 2020 рік 
 

В Головному управлінні Держгеокадастру у Хмельницькій області (далі – Головне 

управління) постійно здійснюється контроль за здійсненням заходів щодо запобігання 

корупції. 

Зокрема, забезпечується виконання Антикорупційної програми Державної служби 

України з питань геодезії, картографії та кадастру на 2019–2020 роки, затвердженої наказом 

Держгеокадастру від 22.04.2019 №120 (зі змінами), яку доведено до відома всім працівникам 

Головного управління та щоквартально інформується Держгеокадастр про хід її виконання. 

Сектором запобігання та виявлення корупції Головного управління (далі – Сектор) 

здійснюється візування організаційно-розпорядчих актів (наказів)  Головного управління 

щодо наявності корупційних ризиків та відповідності законодавству. Так, протягом 2020 року 

погоджено орієнтовно 19928 проектів наказів. 

З метою підвищення рівня інформованості працівників щодо обмежень, вимог та 

заборон, встановлених Законом України «Про запобігання корупції», змін в антикорупційному 

законодавстві Сектором надається методична допомога щодо застосування антикорупційного 

законодавства  шляхом проведення нарад, семінарів, в телефонному режимі, усних 

консультацій. Так, у звітному періоді:  

- проведено/прийнято участь у 12-ти нарадах, на яких розглядались питання на 

антикорупційну тематику; 

- надано 159 консультацій; 

- направлено 3 службові записки до відома працівників Головного управління на 

антикорупційну тематику; 

- на сайті Головного управління розміщено 14 інформацій на цю ж тематику. 

На інформаційних стендах розміщено інформацію про засоби зв’язку, на які можна 

повідомити про можливі корупційні та пов’язані з корупцією правопорушення. 

За звітний період 2020 року 5 посадових осіб Головного управління підвищили 

кваліфікацію з питань запобігання та виявлення корупції. 3 посадові особи пройшли навчання 

(підвищили кваліфікацію) на короткострокових семінарах. 79 працівників пройшли 113 

безкоштовних навчальних онлайн-курсів «Prometheus» на антикорупційну тематику, що 

засвідчується сертифікатами. 

В Головному управлінні також проводиться роз’яснювальна (консультаційна) робота з 

працівниками щодо визначення поняття «конфлікту інтересів», шляхів і способів його 

врегулювання. Прийнято наказ «Про затвердження Методичних рекомендацій з врегулювання 

конфлікту інтересів у діяльності працівників Головного управління Держгеокадастру у 

Хмельницькій області та осіб, які входять до складу колегіальних органів  Головного 

управління Держгеокадастру у Хмельницькій області», з яким ознайомлено всіх працівників. 

За звітний період надійшло 45 повідомлень про можливе виникнення конфлікту 

інтересів та ще 2 повідомлення про внесення змін до раніше прийнятих наказів.   

Відповідно до вимог Закону України «Про запобігання корупції» врегулювання 

конфлікту інтересів здійснювалось шляхом усунення осіб від виконання завдання, вчинення 

дій, прийняття рішення чи участі в його прийнятті в умовах реального чи потенційного 

конфлікту інтересів, про що повідомлено відповідних осіб.   

З початку 2020 року не виявлено випадків вчинення посадовими особами Головного 

управління корупційних правопорушень та/або правопорушень, пов’язаних з корупцією. 

У звітному періоді на виконання вимог наказу Держгеокадастру від 09.01.2018 № 4 «Про 

інформування щодо фактів правопорушень» Головним управлінням до Держгеокадастру  

надіслано  45 повідомлень зокрема: 44  повідомлення про вилучення документів в Головному 

управлінні та його територіальних структурних підрозділах та 1 повідомлення про проведення 

обшуку та затримання посадової особи. 

Сектором забезпечується здійснення обліку працівників Головного управління, 

притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень або 

правопорушень, пов’язаних з корупцією.  



З початку 2020 року працівників Головного управління не притягували до 

відповідальності за вчинення корупційних правопорушень або правопорушень, пов’язаних з 

корупцією. 

Сектором проведено перевірку фактів подання/неподання суб’єктами декларування 

Головного управління декларацій, відповідно до вимог Закону «Про запобігання корупції» та 

повідомлення  Національного агентства з питань запобігання корупції про випадки неподання 

чи несвоєчасного подання таких декларацій. Протягом звітного періоду не виявлено випадків 

неподання чи  несвоєчасного подання декларації посадовими особами (в т.ч. звільненими) 

Головного управління. 

Також, протягом 2020 року організовано проведення двох спеціальних перевірок щодо 

осіб, які претендували на зайняття посад, що передбачають зайняття відповідального або 

особливо відповідального становища. Спеціальні перевірки проведено у строки, встановлені 

ст. 57 Закону України «Про запобігання корупції». 

Всі особи, які призначаються на посади державної служби в Головному управлінні, 

ознайомлені з вимогами, спеціальними обмеження та заборонами, встановленими законами 

України «Про запобігання корупції» та «Про державну службу». 

На протязі 2020 року службові розслідування щодо осіб, визнаних винними у вчиненні 

корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, або невиконанню вимог Закону 

України «Про запобігання корупції» в інший спосіб та вжиття заходів щодо притягнення їх до 

дисциплінарної відповідальності відповідно до вимог законів України «Про запобігання 

корупції», «Про державну службу» не проводилися.  

З метою виконання вимог Закону України «Про запобігання корупції» щодо організації 

роботи із викривачами, здійснено наступні заходи: 

- на офіційному веб-сайті Головного управління розміщено банер «Повідомити про 

корупцію», який надає покрокові вказівки щодо подання повідомлення викривачем; 

- діє електронна поштова скринька stopkor.km@land.gov.ua, для надання повідомлень 

викривачами про корупцію; 

- розміщено скриньку для кореспонденції «Повідомлення про корупцію» та на 

інформаційних стендах розміщено інформацію про «канали» для надання повідомлень про 

корупцію; 

- на веб-сайті Головного управління розміщено роз’яснення про викривачів. 

Також, наказом Головного управління від 22.09.2020 №129 затверджено Методичні 

рекомендації щодо організації роботи із повідомленнями про корупцію, внесеними 

викривачами, в Головному управлінні Держгеокадастру у Хмельницькій області. 

До Головного управління на протязі 2020 року повідомлення від викривачів не 

надходили. 

Розгляд звернень громадян та контроль за дотриманням термінів розгляду в Головному 

управлінні здійснюється відповідно до Закону України «Про звернення громадян», Указу 

Президента України від 07.10.2008 р. № 109 «Про першочергові заходи щодо забезпечення 

реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та 

органів місцевого самоврядування», постанови Кабінету Міністрів України від 14.04.1997 р. 

№ 348 «Про затвердження Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах 

державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаних громадян, на підприємствах, 

установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації», наказу 

Держгеокадастру № 153 від 12.07.2017 року «Про затвердження Інструкції з діловодства за 

зверненнями громадян у Державній службі України з питань геодезії, картографії та кадастру 

та її територіальних органів». 

Наказом Головного управління від 03.07.2017 на Сектор звернень громадян та доступу 

до публічної інформації покладено здійснення реєстрації та обліку запитів на публічну 

інформацію, що надходять до Головного управління. Завідувача сектору звернень громадян та 

доступу до публічної інформації Головного управління визначено як особу відповідальну за 

реалізацію Закону України «Про доступ до публічної інформації». Даним сектором 

щотижнево проводиться моніторинг виконавської дисципліни по термінах розгляду звернень 

громадян та запитів на публічну інформацію працівниками Головного управління.  
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Відповідно до п.8 Інструкції з діловодства в Головному управлінні, наказом Головного 

управління №82 від 10.04.2019 визначено відповідальних осіб за ведення діловодства та 

контроль за виконанням документів у структурних підрозділах Головного управління.   

З метою забезпечення належної роботи з контрольними документами, підвищення рівня 

виконавської дисципліни та посилення персональної відповідальності працівників Головного 

управління за своєчасне та якісне виконання документів щоденно проводиться моніторинг 

оперативного виконання вхідних контрольних документів. За результатами моніторингу 

надається щотижнева, щомісячна та щоквартальна інформація щодо виконання структурними 

підрозділами контрольних документів та рівня виконавської дисципліни. 
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