
Інформація про стан заходів щодо запобігання та виявлення корупції в 

Головному управлінні Держгеокадастру у Хмельницькій області за 2021 рік 
 

В Головному управлінні Держгеокадастру у Хмельницькій області (далі – Головне 

управління) постійно здійснюються заходи щодо запобігання корупції, зокрема шляхом: вжиття 

заходів до врегулювання конфлікту інтересів, виявлення та сприяння його усуненню; 

організації проведення спеціальної перевірки; проведення методичної та роз’яснювальної 

роботи з питань дотримання антикорупційного законодавства, допомоги в заповненні 

декларацій особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого 

самоврядування; проведення інформування правоохоронних органів відповідно до їх 

компетенції, у разі виявлення фактів, що можуть свідчити про вчинення корупційних або 

пов’язаних з корупцією правопорушень,  опрацювання організаційно-розпорядчих актів 

Головного управління щодо наявності корупційних ризиків та відповідності законодавству 

тощо.  

Зокрема, забезпечується виконання Антикорупційної програми Державної служби 

України з питань геодезії, картографії та кадастру на 2021-2022 роки, затвердженої наказом 

Держгеокадастру від 23.06.2021 №314 (у редакції наказу Держгеокадастру від 06.10.2021 

№483), яку доведено до відома всім працівникам Головного управління та щоквартально 

інформується Держгеокадастр про хід її виконання. 

Сектором з питань запобігання та виявлення корупції Головного управління  (далі – 

Сектор) постійно здійснюється візування  організаційно-розпорядчих актів (наказів) Головного 

управління щодо наявності корупційних ризиків та відповідності законодавству. Так, протягом 

2021 року завізовано (опрацьовано) орієнтовно 6172 проектів наказів. 

Постійно здійснюються заходи з підвищення рівня інформованості працівників щодо 

обмежень, вимог та заборон, встановлених Законом України  

«Про запобігання корупції», змін в антикорупційному законодавстві, роз’яснень і методичних 

рекомендацій Національного агентства з питань запобігання корупції. Так, у звітному періоді: 

- проведено 11 нарад, на яких розглядались питання на антикорупційну тематику;  

- надано 255 консультацій; 

- направлено 7 службових записок до відома працівників Головного управління на 

антикорупційну тематику; 

- на сайті розміщено 7 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, вчинені 

працівниками Головного управління. 

Сектором проводиться інформаційно-роз’яснювальна робота щодо роз’яснення поняття 

«конфлікт інтересів», шляхів і способів його врегулювання. Протягом звітного періоду до 

Головного управління надійшло 7 повідомлень про наявність конфлікту інтересів, із яких 5 – 

врегульовано відповідно до вимог розділу V Закону України «Про запобігання корупції, а 2 – не 

потребували врегулювання. 

Порушення вимог Закону щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів не 

встановлено. 

Проведено перевірки факту подання/неподання суб’єктами декларування Головного 

управління декларацій відповідно до вимог Закону України «Про запобігання корупції». 

Сектором виявлено 1 випадок неподання декларації посадовою особою Головного управління 

(перед звільненням). Про даний факт повідомлено Національне агентство з питань запобігання 

корупції та  Держгеокадастр (повідомлення від 18.03.2021). 

Сектором забезпечується здійснення обліку працівників Головного управління, 

притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень або правопорушень, 

пов’язаних з корупцією.  



На протязі 2021 року працівників Головного управління не притягували до 

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

корупцією. 

Інформування інших спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції про 

факт виявлення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення чи одержання 

інформації про вчинення такого правопорушення працівниками Головного управління не 

здійснювалось. 

На протязі 2021 року службові розслідування щодо осіб, визнаних винними у вчиненні 

корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, або невиконанні 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», постанови Кабінету Міністрів України від 13.06.2000 № 

950 в Головному управлінні не проводилися.  

Здійснюється інформування Держгеокадастру про факти правопорушень в територіальних 

органах Держгеокадастру та підприємствах, що належать до сфери управління 

Держгеокадастру відповідно до вимог наказу Держгеокадастру від 09.01.2018 № 4  

«Про інформування щодо фактів правопорушень». У звітному періоді на виконання вимог 

вказаного наказу Головним управлінням до Держгеокадастру надіслано   82 повідомлення  

зокрема: 

- 72  повідомлення про вилучення документів в Головному управлінні та його 

територіальних структурних підрозділах; 

-   8 повідомлень про проведення обшуку; 

- 1 повідомлення про факт виявлення корупційного або пов’язаного  з корупцією 

правопорушення, вчиненого посадовою особою (неподання декларації); 

-  1 повідомлення про виявлення ймовірного предмета неправомірної вигоди. 

Головним управлінням створюються умови для повідомлення працівниками про 

порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції» іншою особою. Так: 

- 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. 

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. 

Наказом Головного управління №77 від 20.09.2021 затверджено Методичні рекомендації 

щодо впровадження в Головному управлінні механізмів заохочення викривачів та формування 

культури повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією 

правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції», які доведено до 

відома керівників структурних підрозділів для ознайомлення підлеглих працівників. 

До Головного управління на протязі 2021 року повідомлення від викривачів не надходили. 

 


