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І. Засади антикорупційної політики Державного агентства 
інфраструктурних проектів України

1. Антикорупційну програму Державного агентства інфраструктурних 
проектів України на 2022-2024 роки (далі - Антикорупційна програма) 
розроблено відповідно до статті 19 Закону України «Про запобігання корупції» 
(далі – Закон), Методології управління корупційними ризиками, затвердженої 
наказом Національного агентства з питань запобігання корупції від 28.12.2021                         
№ 830/21, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17.02.2022 за                       
№ 219/37555.

2. Державне агентство інфраструктурних проектів України 
(Укрінфрапроект) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого 
спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра 
розвитку громад, територій та інфраструктури України і який реалізує державну 
політику у сфері розвитку, будівництва, реконструкції та модернізації 
інфраструктури авіаційного, морського та річкового транспорту, а також 
фінансового забезпечення заходів із забезпечення безпеки дорожнього руху 
відповідно до державних програм.

3. Укрінфрапроект декларує про повну відмову і нетерпимість до 
корупції у будь-яких її проявах, вжиття всіх передбачених законодавством 
заходів щодо запобігання, виявлення та протидії корупційним або пов’язаним з 
корупцією правопорушенням, формування «нульової толерантності» до 
корупції. 

4. Завдання Голови Укрінфрапроекту, уповноваженої особи з питань 
запобігання та виявлення корупції та інших працівників Укрінфрапроекту у 
запобіганні та протидії корупції в Укрінфрапроекті:

4.1. Завдання Голови Укрінфрапроекту у запобіганні та протидії корупції 
в Укрінфрапроекті:
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1) демонстрація лідерської позиції у запобіганні та протидії корупції в 
Укрінфрапроекті;

2) підтримка напряму запобіганню і протидії корупції у діяльності 
Укрінфрапроекту, демонстрація власним прикладом нульової толерантності до 
корупції, особиста участь у антикорупційних заходах Укрінфрапроекту;

3) прийняття організаційно-розпорядчих документів з питань запобігання 
та протидії корупції, у тому числі Антикорупційної програми та змін до неї;

4) сприяння поширенню інформації щодо важливості запобігання та 
протидії корупції в усіх сферах діяльності Укрінфрапроекту;

5) утворення самостійного та функціонально незалежного уповноваженого 
підрозділу (визначення/призначення уповноваженої особи) та забезпечення його 
(її) організаційними, матеріальними та іншими ресурсами, достатніми для 
ефективного виконання покладених на нього (неї) завдань; забезпечення 
гарантій незалежності та періодичного підвищення кваліфікації уповноваженого 
підрозділу (уповноваженої особи) як координатора роботи із запобігання та 
протидії корупції в Укрінфрапроекті;

6) здійснення загального керівництва та контролю за процесом запобігання 
та протидії корупції в Укрінфрапроекті, аналізу ефективності управління 
корупційними ризиками;

7) ініціювання проведення регулярного оцінювання корупційних ризиків у 
діяльності Укрінфрапроекту, утворення робочої групи, наділення її 
відповідними повноваженнями;

8) забезпечення ресурсами, необхідними для ефективного управління 
корупційними ризиками;

9) сприяння постійному удосконаленню процесів управління 
корупційними ризиками;

10) своєчасне реагування на можливі факти порушень антикорупційної 
програми, корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших 
порушень Закону.

4.2. Завдання уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення 
корупції (далі – уповноважена особа) у запобіганні та протидії корупції в 
Укрінфрапроекті:

1) розроблення, організація та контроль за проведенням заходів щодо 
запобігання корупційним правопорушенням та правопорушенням, пов'язаним з 
корупцією;

2) організація роботи з управління корупційними ризиками у діяльності 
Укрінфрапроекту, підготовки заходів щодо їх усунення, внесення відповідних 
пропозицій Голові Укрінфрапроекту, а саме:

координація взаємодії учасників процесу управління корупційними 
ризиками;

забезпечення залучення внутрішніх та зовнішніх заінтересованих сторін до 
процесу управління корупційними ризиками, у тому числі до складу робочої 
групи;

організація діяльності робочої групи: надання пропозицій Голові 
Укрінфрапроекту щодо персонального складу робочої групи, здійснення 
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підготовки засідань робочої групи, забезпечення ведення протоколів засідань 
робочої групи, проведення вступного тренінгу та надання методичної допомоги 
членам робочої групи з питань управління корупційними ризиками, 
забезпечення обміну інформацією між членами робочої групи;

координація роботи з оцінювання корупційних ризиків та розробки заходів 
впливу на корупційні ризики;

підготовка пропозицій з визначення антикорупційної політики 
Укрінфрапроекту;

підготовка Антикорупційної програми, змін до неї та інших документів;
здійснення моніторингу та оцінки виконання Антикорупційної програми;
здійснення моніторингу середовища Укрінфрапроекту, своєчасне 

реагування на зміни, що впливають на виникнення нових або зміну рівня 
існуючих корупційних ризиків;

забезпечення взаємодії Укрінфрапроекту з Національним агентством з 
питань запобігання корупції (далі - НАЗК);

3) надання працівникам методичної та консультаційної допомоги з питань 
додержання законодавства щодо запобігання корупції;

4) здійснення заходів з виявлення конфлікту інтересів, сприяння його 
врегулюванню, інформування Голови Укрінфрапроекту та НАЗК  про виявлення 
конфлікту інтересів та заходи, вжиті для його врегулювання;

5) перевірка факту подання декларацій суб'єктами декларування та 
повідомлення НАЗК про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких 
декларацій у визначеному відповідно до Закону порядку;

6) здійснення контролю за дотриманням антикорупційного законодавства, 
у тому числі на підприємствах, що належать до сфери управління 
Укрінфрапроекту;

7) розгляд повідомлень про порушення вимог Закону, у тому числі на 
підприємствах, що належать до сфери управління Укрінфрапроекту;

8) здійснення повноважень у сфері захисту викривачів відповідно 
до Закону;

9) інформування Голови Укрінфрапроекту, НАЗК або інших спеціально 
уповноважених суб'єктів у сфері протидії корупції у випадках, передбачених 
законодавством, про факти порушення законодавства у сфері запобігання і 
протидії корупції.

4.3. Завдання заступників Голови та керівників структурних підрозділів 
Укрінфрапроекту:

1) забезпечення взаємодії підпорядкованих структурних підрозділів 
Укрінфрапроекту з уповноваженою особою;

2) ідентифікація та врахування корупційних ризиків, які виникають у 
діяльності підпорядкованого структурного підрозділу Укрінфрапроекту, при 
прийнятті рішень та вчиненні дій; інформування про такі корупційні ризики 
уповноваженої особи та Голову Укрінфрапроекту;

3) періодичне підвищення кваліфікації;
4) особисте дотримання та забезпечення дотримання підпорядкованими 

працівниками антикорупційної політики Укрінфрапроекту, положень 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18#n3
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18#n3
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18#n3
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Антикорупційної програми;
5) заохочення підпорядкованих працівників до повідомлення про можливі 

факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень 
Закону, інформування про недотримання антикорупційної політики 
Укрінфрапроекту, положень Антикорупційної програми.

4.4. Завдання працівників Укрінфрапроекту:
1) дотримання антикорупційної політики Укрінфрапроекту, 

Антикорупційної програми під час виконання посадових обов’язків;
2) надання членам робочої групи достовірної інформації стосовно 

середовища Укрінфрапроекту, корупційних ризиків у його діяльності; участь у 
опитуваннях (анкетуваннях), інтерв’юваннях;

3) проходження періодичного навчання з питань запобігання та протидії 
корупції;

4) надання пропозицій щодо вдосконалення антикорупційної політики 
Укрінфрапроекту, Антикорупційної програми;

5) повідомлення в установленому законодавством порядку про можливі 
факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень 
Закону, недотримання внутрішніми заінтересованими сторонами 
антикорупційної політики Укрінфрапроекту, Антикорупційної програми.

5. Висновки за результатами виконання Антикорупційної програми 
Укрінфрапроекту на 2019-2021 роки:

Під час аналізу заходів щодо виконання Антикорупційної програми 
Укрінфрапроекту на 2019-2021 роки було встановлено, що заходи передбачені 
Антикорупційною програмою на 2021 рік виконанні частково, а саме: частково 
не виконані заходи щодо навчання, та поширення інформації щодо програм 
антикорупційного спрямування, а також частково не виконанні заходи з 
реалізації загальної відомчої політики щодо запобігання та протидії корупції в 
Укрінфрапроекті. Зазначені недоліки виникли з об’єктивних причин, а саме: у 
зв’язку з тим, що Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції 
протягом 2021 року знаходився:  з 01.02.2021 по 17.02.2021 - у відпустці; з 
01.03.2021 по 18.07.2021 - на лікарняному  у зв’язку з вагітністю та пологами; з 
19.07.2021 по 07.05.2024 - у декретній відпустці;  відмовою переможця конкурсу 
на посаду Головного спеціаліста з питань запобігання та виявлення корупції 
визначеного наказом Укрінфрапроекту від 29.11.2021 № 174-К в подальшому 
призначенні.

6. Метою прийняття Антикорупційної програми Укрінфрапроекту є 
створення ефективної системи запобігання та виявлення корупції в 
Укрінфрапроекті, зменшення ймовірності виникнення корупційних ризиків, 
мінімізації негативних наслідків в результаті вчинення корупційних 
правопорушень чи правопорушень, пов’язаних з корупцією, шляхом виконання 
заходів щодо впровадження засад загальної відомчої політики, зокрема: 

забезпечення ефективного застосування антикорупційного законодавства;
впровадження ефективної системи управління корупційними ризиками, 

усунення причин і умов, що сприяють вчиненню корупційних  чи пов’язаних з 
корупцією правопорушень;
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своєчасного виявлення корупційних правопорушень чи правопорушень, 
пов’язаних з корупцією;

відповідного реагування на факти порушень антикорупційних заборон та 
обмежень працівниками Укрінфрапроекту;

неухильного дотримання працівниками Укрінфрапроекту вимог 
нормативно-правових та організаційно-розпорядчих актів, що регулюють 
діяльність Укрінфрапроекту;

забезпечення прозорості діяльності Укрінфрапроекту, співпраця та  
інформування громадськості щодо заходів із запобігання та протидії корупції.

7. Антикорупційна політика Укрінфрапроекту спрямована на 
досягнення належного рівня виконання Укрінфрапроектом своїх функцій в 
інтересах суспільства за рахунок налагодження ефективної системи запобігання 
та протидії корупції та ґрунтується на принципах верховенства права, 
формування нетерпимого ставлення до корупції, дотримання стандартів 
доброчесності на публічній службі, невідворотності покарання за корупційні 
правопорушення, ефективності та законності використання бюджетних коштів, 
прозорості та відкритості діяльності, залучення громадськості до здійснення 
антикорупційних заходів, розвитку кадрового потенціалу. 

8. Заходами з реалізації засад антикорупційної політики 
Укрінфрапроекту, а також з виконання антикорупційної стратегії та державної 
програми з її реалізації є:

надання методичної та консультаційної допомоги з питань дотримання 
антикорупційного законодавства працівникам Укрінфрапроекту;

підвищення рівня обізнаності щодо антикорупційного законодавства 
працівників Укрінфрапроекту шляхом направлення на підвищення кваліфікації, 
проведення роз’яснювальної роботи, навчань та інших освітніх заходів;

здійснення контролю за дотриманням антикорупційного законодавства в 
Укрінфрапроекті та на підприємствах, що належать до сфери його управління;

координація діяльності уповноважених підрозділів (уповноважених осіб) 
на підприємствах, що належать до сфери управління Укрінфрапроекту;

забезпечення прозорого та неупередженого добору якісних кадрів;
надання допомоги працівникам Укрінфрапроекту в заповненні декларації 

осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого 
самоврядування відповідно до вимог Закону;

перевірка інформації, що міститься у зверненнях фізичних та юридичних 
осіб, засобах масової інформації, інших джерелах, у тому числі отриманої через 
спеціальну телефонну лінію, онлайн форму на інформаційному ресурсі, 
електрону пошту щодо причетності працівників Укрінфрапроекту або 
підприємств, що належать до сфери його управління, до вчинення корупційних 
або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень вимог Закону;

проведення службових розслідувань стосовно працівників 
Укрінфрапроекту з метою виявлення причин та умов, які сприяли вчиненню 
корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, або невиконання 
вимог Закону в інший спосіб у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів 
України, ужиття заходів щодо усунення таких причин та умов;
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забезпечення функціонування внутрішніх каналів повідомлень (спеціальна 
телефонна лінія, онлайн форма на інформаційному ресурсі, електронна пошта 
тощо), на які можна повідомити про корупцію, розгляд у межах компетенції 
повідомлень щодо можливих корупційних та пов’язаних з корупцією 
правопорушень, інших порушень вимог Закону в Укрінфрапроекті або на 
підприємствах, що належать до сфери його управління;

здійснення аналізу та забезпечення розгляду пропозицій, скарг, звернень 
громадян, юридичних осіб та громадських організацій, що надходять до 
Укрінфрапроекту, стосовно порушення антикорупційного законодавства;

перевірка фактів подання посадовими особами, які працюють (працювали) 
в Укрінфрапроекті, декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій 
держави або місцевого самоврядування, у порядку, визначеному НАЗК, та 
повідомлення НАЗК про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких 
декларацій;

проведення спеціальної перевірки щодо осіб, які претендують на зайняття 
посад у Укрінфрапроекту, та керівників підприємств, що належать до сфери його 
управління, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України;

моніторинг та контроль за виконанням працівниками Укрінфрапроекту, 
підприємств, що належать до сфери його управління, актів законодавства з 
питань етичної поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, 
інших вимог стосовно обмежень та заборон, передбачених Законом;

вжиття заходів з виявлення конфлікту інтересів та сприяння його 
врегулюванню;

забезпечення доступу до публічної інформації, дотримання принципів 
прозорості та неупередженості під час висвітлення її на інформаційному ресурсі 
Укрінфрапроекту та в засобах масової інформації;

облік працівників Укрінфрапроекту, притягнутих до відповідальності за 
вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень;

інформування НАЗК, інших спеціально уповноважених суб’єктів у сфері 
протидії корупції про факти, що можуть свідчити про вчинення корупційних або 
пов’язаних з корупцією правопорушень та інших порушень Закону посадовими 
особами Укрінфрапроекту та керівниками підприємств, що належать до сфери 
його управління;

забезпечення викривачам умов для здійснення повідомлень про можливі 
факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень 
Закону шляхом заохочення та формування культури повідомлення про можливі 
факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень 
Закону;

вжиття заходів щодо захисту працівників Укрінфрапроекту, які 
повідомили про порушення вимог Закону, вчинене працівниками 
Укрінфрапроекту та підприємств, що належать до сфери його управління;

виконання Антикорупційної програми та її періодичний перегляд з 
урахуванням ідентифікованих корупційних ризиків;

запобігання несанкціонованому доступу до інформації, у тому числі з 
обмеженим доступом, яка накопичується, зберігається та обробляється в 
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інформаційних системах Укрінфрапроекту;
інші заходи згідно із законодавством України та державною 

Антикорупційною програмою з виконання Антикорупційної стратегії 2021-2025 
роки.

9. Питання запобігання та протидії корупції в Укрінфрапроекті 
регулюються наступними розпорядчими документами:

наказ Укрінфрапроекту від 22.05.2020 № 44 «Про затвердження 
Положення про уповноважену особу з питань запобігання та виявлення корупції 
в Державному агентстві інфраструктурних проектів України» (із змінами);

наказ Укрінфрапроекту від 04.09.2020 № 102 «Про затвердження Порядку 
повідомлення про наявність реального/потенційного конфлікту інтересів 
державними службовцями Укрінфрапроекту при здійсненні заходів із 
забезпечення розвитку авіаційної, морської та річкової інфраструктури, а також 
фінансового забезпечення заходів із забезпечення безпеки дорожнього руху 
відповідно до державних програм в Державному агентстві інфраструктурних 
проектів України»;

наказ Укрінфрапроекту від 04.09.2020 № 103 «Про затвердження Порядку 
повідомлення про наявність реального/потенційного конфлікту інтересів членом 
Конкурсної комісії з відбору кандидатів на заміщення вакантних посад в 
Державному агентстві інфраструктурних проектів України»;

наказ Укрінфрапроекту від 25.09.2020 № 108 «Про затвердження 
Механізму роботи з повідомленнями про вчинення корупційного або 
пов’язаного з корупцією правопорушення у Державному агентстві 
інфраструктурних проектів України»;

наказ Укрінфрапроекту від 16.08.2022 № 75 «Про визначення осіб, 
уповноважених на здійснення комунікацій з антикорупційних питань в 
Державному агентстві інфраструктурних проектів України»;

наказ Укрінфрапроекту від 18.08.2022 № 76 «Про проведення оцінювання 
корупційних ризиків у діяльності Державного агентства інфраструктурних 
проектів України»;

наказ Укрінфрапроекту від 01.09.2022 № 82 «Про робочу групу з 
оцінювання корупційних ризиків у Державному агентстві інфраструктурних 
проектів України»;

наказ Укрінфрапроекту від 08.09.2022 № 85 «Про забезпечення умов для 
повідомлення інформації про можливі факти корупційних або пов'язаних з 
корупцією правопорушень у Державному агентстві інфраструктурних проектів 
України»;

наказ Укрінфрапроекту від 08.09.2022 № 86 «Про затвердження 
Положення щодо впровадження в Державному агентстві інфраструктурних 
проектів України механізмів заохочення викривачів та формування культури 
повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією 
правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції»;

наказ Укрінфрапроекту від 16.09.2022 № 90 «Про затвердження Порядку 
взаємодії Уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції з 
Службою управління персоналом щодо обліку суб'єктів декларування та 
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перевірки факту подання ними декларацій»;
наказ Укрінфрапроекту від 13.10.2022 № 103 «Про затвердження Правил 

етичної поведінки в Державному агентстві інфраструктурних проектів України».

II. Оцінювання корупційних ризиків 

1. Відповідно до наказу Укрінфрапроекту від 18.08.2022 № 76 «Про 
проведення оцінювання корупційних ризиків у діяльності Державного агентства 
інфраструктурних проектів України» розпочато роботу з проведення оцінювання 
корупційних ризиків в форматі самооцінювання.

2. Відповідно до наказу Укрінфрапроекту від 01.09.2022 № 82 «Про 
робочу групу з оцінювання корупційних ризиків у Державному агентстві 
інфраструктурних проектів України» створено робочу групу з оцінювання 
корупційних ризиків в Укрінфрапроекті (далі – робоча група) та затверджено 
Положення про робочу групу.

3. На першому засіданні робочої групи 08.09.2022:
3.1. Складено план оцінювання корупційних ризиків та підготовки 

антикорупційної програми Укрінфрапроекту. 
3.2. Визначено функції та активи Укрінфрапроекту, що становлять 

значну економічну цінність, а саме: 
1) Визначено, що активи які становлять значну економічну цінність в 

Укрінфрапроекті – відсутні. 
2) Визначено, що значну економічну цінність становлять такі функції 

Укрінфрапроекту:
розробка проектів законів та інших нормативно-правових актів з питань, 

що належать до компетенції Укрінфрапроекту, і внесення їх на розгляд Міністра 
інфраструктури;

аналіз стану здійснення заходів з розвитку, будівництва, реконструкції та 
модернізації інфраструктури авіаційного, морського та річкового транспорту, а 
також фінансового забезпечення заходів із забезпечення безпеки дорожнього 
руху відповідно до державних програм;

здійснення заходів щодо створення організаційних і правових умов для 
залучення інвестицій з метою розвитку, будівництва, реконструкції та 
модернізації інфраструктури авіаційного, морського та річкового транспорту, а 
також фінансового забезпечення заходів із забезпечення безпеки дорожнього 
руху відповідно до державних програм;

здійснення управління об’єктами державної власності, що належать до 
сфери управління Укрінфрапроекту;

забезпечення:
- розвитку інфраструктури авіаційного, морського та річкового 

транспорту;
- будівництва та введення в експлуатацію об’єктів інфраструктури 

авіаційного, морського та річкового транспорту, пунктів пропуску через 
державний кордон для автомобільного сполучення;

- завершення реалізації інфраструктурних проектів, підготовка яких 
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здійснювалася в рамках проведення в Україні фінальної частини чемпіонату 
Європи 2012 року з футболу, та введення в експлуатацію відповідних об’єктів;

- реалізації інфраструктурних проектів як замовник та/або виконавець 
державних цільових програм;

- фінансового забезпечення заходів із забезпечення безпеки дорожнього 
руху відповідно до державних програм;

реалізація державної політики у сфері державно-приватного партнерства 
щодо розвитку, будівництва, реконструкції та модернізації інфраструктури 
авіаційного, морського та річкового транспорту, а також фінансового 
забезпечення заходів із забезпечення безпеки дорожнього руху відповідно до 
державних програм;

відповідно до законодавства проведення роботи із залучення додаткових 
(позабюджетних) джерел (у тому числі запозичень від міжнародних фінансових 
організацій, резидентів та нерезидентів України) для фінансування розвитку, 
будівництва, реконструкції та модернізації інфраструктури авіаційного, 
морського та річкового транспорту, а також фінансового забезпечення заходів із 
забезпечення безпеки дорожнього руху відповідно до державних програм;

відповідно до законодавства участь у підготовці проектів міжнародних 
договорів України, підготовка пропозиції щодо укладення і денонсації таких 
договорів, укладання міжнародних договорів, забезпечення виконання 
зобов’язань України за міжнародними договорами з питань, що належать до 
компетенції Укрінфрапроекту.

3.3. Встановлено внутрішні та зовнішні заінтересовані сторони 
Укрінфрапроекту, а саме:

1) Визначено, що внутрішніми заінтересованими сторонами 
Укрінфрапроекту є: вищий керівний склад Укрінфрапроекту, середній керівний 
склад Укрінфрапроекту, інші працівники Укрінфрапроекту.

2) Визначено, що зовнішніми заінтересованими сторонами 
Укрінфрапроекту є: 

Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України, що 
зокрема забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері 
розвитку, будівництва, реконструкції та модернізації інфраструктури 
авіаційного, морського та річкового транспорту, а також фінансового 
забезпечення заходів із забезпечення безпеки дорожнього руху відповідно до 
державних програм. 

державні підприємства, що належать до сфери управління 
Укрінфрапроекту. 

ділові партнери, що мають договірні відносини з Укрінфрапроектом. 
НАЗК, що погоджує Антикорупційну програму.  
4. Відповідно до плану оцінювання корупційних ризиків та підготовки 

антикорупційної програми Укрінфрапроекту робочою групою:
сформовано перелік актів, які регулюють діяльність Укрінфрапроекту за 

кожною функцією;
проведено аналіз результатів оцінювання корупційних ризиків за 

попередній період, заходів впливу на них, оцінки ефективності їх виконання, 
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підготовлено аналітичну довідку, виявлено часткове не виконання заходів 
передбачених Антикорупційною програмою за 2021 рік;

проведено опитування (анкетування) зовнішніх та внутрішніх 
заінтересованих сторін, аналіз та узагальнення отриманої інформації. 
Підготовлено відповідну тематиці оцінювання корупційних ризиків анкету 
(групу анкет)/листи. Забезпечено достатню охопленість респондентів із числа 
внутрішніх та зовнішніх заінтересованих сторін, підготовлено аналітичну 
довідку за результатами опитування (анкетування), що дає змогу оцінити 
корупційну вразливість основних функцій, процесів у Укрінфрапроекті;

досліджено стратегічні плани діяльності, плани реформування, програми 
розвитку, нові проєкти та інші програмні документи Укрінфрапроекту, 
підготовлено аналітичну довідку, функції Укрінфрапроекту, які підлягають 
реформуванню не визначено;

проведено аналіз результатів аудитів, перевірок, проведених щодо 
Укрінфрапроекту, узагальнення та документування зібраної інформації про 
можливі факти вчинення корупційних і пов’язаних з корупцією правопорушень, 
функції та процеси, з якими такі факти пов’язані, підготовлено аналітичну 
довідку, недосконалості у нормативно-правовому регулюванні/практичній 
реалізації функцій Укрінфрапроекту не ідентифіковано, функції та процеси, з 
якими пов’язані факти вчинення корупційних і пов’язаних з корупцією 
правопорушень не визначено;

проведено аналіз звернень та скарг на діяльність Укрінфрапроекту, його 
окремих працівників, узагальнення та документування інформації про можливі 
факти вчинення корупційних, пов’язаних з корупцією правопорушень, функції 
та процеси, з якими такі факти пов’язані, частоту надходження скарг, 
підготовлено аналітичну довідку, встановлено що скарги та звернення не 
надходили;

проведено аналіз матеріалів дисциплінарних проваджень та службових 
розслідувань; рішень судів у справах про притягнення працівників 
Укрінфрапроекту до адміністративної, кримінальної відповідальності за 
вчинення корупційних та пов’язаних з корупцією правопорушень, рішень судів 
у кримінальних, адміністративних, господарських справах, учасником яких були 
Укрінфрапроект або його працівники, підготовлено аналітичну довідку, фактів 
вчинення працівниками Укрінфрапроекту корупційних та пов’язаних з 
корупцією правопорушень не виявлено, функції та процеси Укрінфрапроекту, у 
яких були або можуть бути правопорушення не виявлені;

проведено аналіз відомостей, які містяться у відкритих інформаційних 
системах, реєстрах і базах даних, у тому числі у Єдиному державному реєстрі 
осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, 
підготовлено аналітичну довідку, фактів вчинення працівниками 
Укрінфрапроекту корупційних та пов’язаних з корупцією правопорушень не 
виявлено, функції та процеси Укрінфрапроекту, у яких були або можуть бути 
правопорушення не виявлені;

проведено вивчення аналітичних матеріалів за результатами аналізу 
корупційних ризиків, проведеного НАЗК, а також аналітичні матеріали інших 
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державних, міжнародних, громадських інституцій з питань запобігання та 
протидії корупції та з інших питань, які можуть бути пов’язані із діяльністю 
Укрінфрапроекту, підготовлено аналітичну довідку, систематизовано функції та 
процеси Укрінфрапроекту, під час реалізації яких можливе вчинення 
корупційних та пов’язаних з корупцією правопорушень, а також імовірні 
причини та умови їх вчинення;

проведено аналіз відомостей із засобів масової інформації, соціальних 
мереж, інших відкритих джерел інформації про можливі факти вчинення 
корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень працівниками 
Укрінфрапроекту, підготовлено аналітичну довідку, систематизовано функції та 
процеси Укрінфрапроекту, де ймовірно були або можуть бути корупційні та 
пов’язані з корупцією правопорушення;

за результатами узагальнення зібраної інформації щодо виконаних заходів 
30.09.2022 на засіданні робочої групи встановлено, що потенційно вразливими 
до корупції у діяльності Укрінфрапроекту функціями та процесами є  
запобігання і протидія корупції, взаємодія з громадськістю та засобами масової 
інформації, управління персоналом, функції з управління Укрінфрапроектом, 
управління фінансами,  управління інформацією, здійснення публічних 
закупівель, управління об’єктами державної власності, що належать до сфери 
управління Укрінфрапроекту;

під час ідентифікації, аналізу, визначення рівнів корупційних ризиків 
здійснено: опис потенційно вразливих до корупції функцій, процесів 
(підпроцесів) у діяльності Укрінфрапроекту, аналіз описаних потенційно 
вразливих до корупції функцій, процесів (підпроцесів) у діяльності 
Укрінфрапроекту та ідентифікація корупційних ризиків, які існують або можуть 
виникнути під час їх реалізації, аналіз нормативно-правових та розпорядчих 
документів, що регулюють діяльність Укрінфрапроекту, проведення 
індивідуального спілкування (інтерв’ю) із внутрішніми заінтересованими 
сторонами, моделювання способу (способів) вчинення корупційних або 
пов’язаних з корупцією правопорушень, визначення внутрішніх і зовнішніх 
заінтересованих сторін, які можуть брати участь у їх вчиненні, аналіз 
корупційних ризиків та визначення їх рівнів, визначення заходів впливу на 
корупційні ризики;

за результатами проведених заходів – ідентифіковані корупційні ризики, 
елементи корупційних ризиків визначені та задокументовані, оцінено 
ймовірність реалізації кожного корупційного ризику, оцінено наслідки 
ймовірності реалізації кожного корупційного ризику, підраховано рівень 
імовірності реалізації кожного корупційного ризику, інформацію внесено до 
реєстру ризиків, підготовлено пропозиції до заходів впливу на кожний 
корупційний ризик, для кожного заходу впливу на корупційний ризик визначено: 
осіб, відповідальних за його виконання; строки (терміни) виконання; необхідні 
ресурси; індикатори виконання. Інформацію внесено до реєстру ризиків, 
затверджений на засіданні робочої групи 20.10.2022 (Додаток).
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ІІІ. Навчання та заходи з поширення інформації щодо програм 
антикорупційного спрямування

1.  Навчання та підвищення кваліфікації працівників Укрінфрапроекту 
з питань дотримання антикорупційного законодавства у 2022-2024 роках 
планується здійснюватися з урахуванням вимог Положення про систему 
професійного навчання державних службовців, голів місцевих державних 
адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого 
самоврядування та депутатів місцевих рад, затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 6.02.2019 № 106, відповідно до  щорічних навчальних 
програм НАЗК та Національного агентства з питань державної служби України, 
у тому числі з перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців, 
до посадових обов’язків яких належить здійснення заходів з контролю за 
дотриманням антикорупційного законодавства (протягом 2023-2024 років 
планується охопити 90% керівної ланки, а саме, категорія «А» і «Б» та 25 % 
держслужбовців категорії «В»). 

2. На 2023-2024 роки передбачено  проведення навчань (тренінгів) перелік 
яких зазначений у таблиці:

№з/п Назва заходу Виконавець Дата 
виконання

1 Роз’яснення застосування окремих 
положень Закону України «Про 
запобігання корупції» стосовно заходів 
фінансового контролю – заповнення 
щорічних декларацій осіб, 
уповноважених на виконання функцій 
держави або місцевого самоврядування.

Уповноважена особа І-й квартал 
2023, 2024 
років. 
Протягом 90 
днів після 
припинення 
воєнного 
стану. 

3 Роз’яснення застосування окремих 
положень Закону України «Про 
запобігання корупції» стосовно заходів 
фінансового контролю – відкриття 
рахунків у банку нерезиденті осіб, 
уповноважених на виконання функцій 
держави або місцевого самоврядування.

Уповноважена особа Раз на півроку

4 Проведення інструктажів щодо 
застосування окремих положень Закону 
України «Про запобігання корупції» та 
Закону України «Про державну службу» 
щодо основних стандартів етичної 
поведінки державних службовців.

Уповноважена особа Постійно, при 
призначенні 
нових 
співробітників

5 Роз’яснення  застосування окремих 
положень Закону України «Про 
запобігання корупції» стосовно 
виявлення, запобігання та врегулювання 
конфлікту інтересів.

Уповноважена особа Раз на півроку

6 Роз’яснення  застосування окремих 
положень Закону України «Про 

Уповноважена особа Раз на півроку
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запобігання корупції» стосовно 
відповідальності за корупційні або 
пов’язані з корупцією правопорушення.

7 Проведення навчання щодо захисту 
викривачів, а саме:

1. «Державний захист викривачів»;
2. «Існуючі канали та вимоги до 

повідомлення інформації про можливі 
факти корупційних або пов’язаних з 
корупцією правопорушень, інших 
порушень Закону «Про запобігання 
корупції» працівниками 
Укрінфрапроекту»;

3. «Права викривачів»;
4. «Заохочення викривачів».

Уповноважена особа Раз на півроку

8 Роз’яснення  застосування окремих 
положень Закону України «Про 
запобігання корупції» стосовно 
встановлених законодавством 
обмежень, а саме:
- Обмежень щодо використання 
службових повноважень;
- Обмеження після припинення 
державної служби;
- Обмеження щодо прямого 
підпорядкування;
- Обмежень щодо одержання 
подарунків або неправомірної вигоди;
- Обмеження щодо сумісництва та 
суміщення з іншими видами діяльності;
- Обмеження спільної роботи 
близьких осіб.

Уповноважена особа Постійно, при 
призначенні 
нових 
співробітників 
та при 
звільненні

9 Проведення тематичних зустрічей з 
питань антикорупційної політики 
керівництва Укрінфрапроекту з 
працівниками.

Уповноважена особа Раз на рік.

10 Навчання та підвищення кваліфікації 
працівників з питань дотримання 
антикорупційного законодавства 
відповідно до  щорічних навчальних 
програмам НАЗК та Нацдержслужби 
України, у тому числі з перепідготовки 
та підвищення кваліфікації державних 
службовців, до посадових обов’язків 
яких належить здійснення заходів з 
контролю за дотриманням 
антикорупційного законодавства.

Уповноважена особа, 
Сектор роботи з 
персоналом.

Протягом 
року.

11 Оприлюднення та поширення 
Антикорупційної програми 
Укрінфрапроекту, отримання 

Уповноважена особа, 
Відділ забезпечення 
діяльності Голови та 

Раз на рік.
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зворотного зв’язку щодо її дієвості, 
проведення її обговорення з 
працівниками Укрінфрапроекту, у тому 
числі і з запрошенням представників 
громадськості.

взаємодії з 
громадськістю.

3. Інформація щодо програм антикорупційного спрямування, 
організаційно-розпорядчих документів та навчально-консультативні матеріали, 
які стосуються запобігання корупції в Укрінфрапроекті поширюється шляхом 
розміщення на інформаційному ресурсі Укрінфрапроекту в розділі Запобігання 
корупції за посиланням https://uip.gov.ua/zapobigannya-korupciyi. Також 
зазначена інформація доводиться до відома працівників з використанням 
системи електронного документообігу АСКОД та шляхом розсилки службовою 
електронною поштою. З метою поширення додаткової інформації щодо 
антикорупційної діяльності Укрінфрапроекту передбачається, у разі 
запрошення,  участь Голови Укрінфрапроекту та його заступників, працівників, 
у тому числі уповноваженої особи, у публічних заходах, організованих 
представниками засобів масової інформації, громадськістю, іншими зовнішніми 
заінтересованими сторонами. 

ІV. Моніторинг, оцінка виконання та перегляд антикорупційної 
програми

1. Моніторинг виконання Антикорупційної програми:
1.1. Уповноважена особа щопівроку здійснює моніторинг виконання 

Антикорупційної програми.
Моніторинг полягає у зборі та аналізі інформації про повноту та 

своєчасність виконання заходів, передбачених Антикорупційною програмою, їх 
актуальність та відповідність середовищу Укрінфрапроекту з метою контролю 
стану управління корупційними ризиками, виявлення та усунення недоліків у 
положеннях Антикорупційної програми.

Під час моніторингу аналізується фактичний стан виконання кожної 
категорії заходів, передбачених Антикорупційною програмою, а саме заходів з 
реалізації Антикорупційної політики Укрінфрапроекту, заходів впливу на 
корупційні ризики, навчальних заходів, заходів з поширення інформації 
антикорупційного спрямування та інших заходів. Для здійснення моніторингу 
враховуються індикатори виконання заходів.

1.2. Особи, відповідальні за виконання заходів, передбачених 
Антикорупційною програмою, щорічно до 10 липня та 10 січня надають 
уповноваженій особі інформацію про стан виконання заходів за минуле півріччя, 
їх актуальність, а у разі невиконання або несвоєчасного виконання окремих 
заходів – інформують про причини, які до цього призвели.

1.3. Уповноважена особа аналізує та узагальнює отриману інформацію і 
готує звіт про стан виконання Антикорупційної програми.

1.4. У разі виявлення недоліків у положеннях Антикорупційної програми у 
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звіті наводяться пропозиції щодо їх усунення та, за необхідності, проведення 
додаткового оцінювання корупційних ризиків, перегляду Антикорупційної 
програми.

1.5. Звіт про стан виконання Антикорупційної програми надається Голові 
Укрінфрапроекту для прийняття рішень та розміщується на інформаційному 
ресурсі Укрінфрапроекту.

1.6. Результати моніторингу виконання заходів впливу на корупційні 
ризики відображаються у реєстрі ризиків та розміщуються на інформаційному 
ресурсі Укрінфрапроекту.

2. Оцінка виконання Антикорупційної програми:
2.1. Уповноважена особа здійснює оцінку виконання Антикорупційної 

програми з метою аналізу змін, досягнутих в управлінні корупційними ризиками, 
та формування пропозицій щодо подальшого удосконалення цього процесу.

Оцінка виконання Антикорупційної програми проводиться після спливу 
строку, на який вона приймалася.

2.2. Оцінка виконання Антикорупційної програми здійснюється шляхом 
встановлення результативності та ефективності її виконання.

2.3. Для встановлення результативності виконання Антикорупційної 
програми:

визначається у відсотках прогрес у досягненні індикаторів виконання 
кожного заходу, передбаченого Антикорупційною програмою;

визначається загальний прогрес виконання кожної категорії заходів, 
передбачених Антикорупційною програмою, як середній арифметичний 
відсоток виконання кожного заходу із відповідної категорії;

визначається загальний прогрес виконання Антикорупційної програми як 
середній арифметичний відсоток прогресу виконання кожної категорії заходів, 
передбачених Антикорупційною програмою.

2.4. Для встановлення ефективності виконання Антикорупційної програми 
визначається стан досягнення передбачених Антикорупційною програмою цілей 
на підставі індикаторів, визначених уповноваженою особою.

До таких індикаторів належать:
зменшення кількості випадків учинення працівниками Укрінфрапроекту 

корупційних та пов’язаних з корупцією правопорушень, порушень 
антикорупційної програми порівняно із попереднім періодом;

відсоток корупційних ризиків, які усунуто за результатами вжиття заходів 
впливу на них;

відсоток корупційних ризиків, рівень яких знижено за результатами 
вжиття заходів впливу на них;

відсоток працівників, які пройшли навчання з питань запобігання та 
протидії корупції та набрали високий бал за результатами перевірки їхніх знань;

відсоток опитаних зовнішніх заінтересованих сторін, які вважають, що 
ефективність роботи із запобігання та протидії корупції у діяльності 
Укрінфрапроекту підвищилась;

відсоток опитаних зовнішніх заінтересованих сторін, які вважають, що 
діяльність Укрінфрапроекту стала більш прозорою;
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2.5. Джерелами інформації для встановлення ефективності виконання 
Антикорупційної програми є:

звіти про стан виконання Антикорупційної програми;
результати опитувань (анкетувань), інтерв’ювань внутрішніх та зовнішніх 

заінтересованих сторін;
результати проведених консультацій із внутрішніми та зовнішніми 

заінтересованими сторонами;
результати тестувань працівників Укрінфрапроекту на знання 

антикорупційного законодавства;
повідомлення про можливі випадки корупційних та пов’язаних з 

корупцією правопорушень, інших порушень Закону і порушень 
Антикорупційної програми;

рішення про притягнення працівників Укрінфрапроекту до 
відповідальності за вчинення корупційних та пов’язаних з корупцією 
правопорушень;

інформація про результати проведення НАЗК перевірок декларацій осіб, 
уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, 
поданих працівниками Укрінфрапроекту у встановленому законодавством 
порядку (у разі їх проведення та інформування Укрінфрапроекту про 
результати);

акти планових (позапланових) перевірок організації роботи із запобігання 
і виявлення корупції в Укрінфрапроекті, які складало НАЗК (у разі їх 
проведення);

дослідження, у тому числі наукові, соціологічні тощо, з питань запобігання 
та протидії корупції в Укрінфрапроекті;

результати громадського контролю стану виконання Укрінфрапроектом 
антикорупційного законодавства;

результати проведеної громадської антикорупційної експертизи 
нормативно-правових актів та проєктів нормативно-правових актів 
Укрінфрапроекту;

відомості, розміщені у засобах масової інформації;
інші джерела.
2.6. За результатами оцінки виконання Антикорупційної програми Голові 

Укрінфрапроекту подається звіт, який містить висновки щодо змін, досягнутих в 
управлінні корупційними ризиками, та пропозиції до подальшого удосконалення 
цієї діяльності. Звіт за результатами оцінки виконання Антикорупційної 
програми розміщується на інформаційному ресурсі Укрінфрапроекту.

2.7. Оцінка виконання Антикорупційної програми та пропозиції з 
удосконалення діяльності з управління корупційними ризиками враховуються 
при підготовці Антикорупційної програми на наступний період.

3. Перегляд Антикорупційної програми:
3.1. Антикорупційна програма переглядається у таких випадках:
зміни у середовищі Укрінфрапроекту (організаційній структурі, функціях 

та процесах Укрінфрапроекту) (за необхідності);
внесення до законодавства, в тому числі антикорупційного, змін, які 
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впливають на діяльність Укрінфрапроекту;
виявлення за результатами моніторингу її виконання 

невідповідностей/недоліків у діяльності з управління корупційними ризиками;
ідентифікація нових корупційних ризиків;
відмова НАЗК у погодженні антикорупційної програми;
врахування пропозицій до антикорупційної програми, наданих НАЗК.
Перегляду Антикорупційної програми може передувати проведення 

додаткового оцінювання корупційних ризиків, яке здійснюється в 
установленому Методологією управління корупційними ризиками порядку.

3.2. До змін до Антикорупційної програми належать:
включення нових та/або виключення передбачених Антикорупційною 

програмою заходів;
оновлення інформації, викладеної у реєстрі ризиків;
внесення до Антикорупційної програми змін редакційного характеру, які 

не впливають на її зміст (перейменування Укрінфрапроекту, його структурних 
підрозділів, зміна назви посад, зміна назви нормативно-правових актів, на які 
містяться посилання в антикорупційній програмі, зміна персональних даних 
особи - виконавця заходу, інші зміни редакційного характеру).

3.3. У разі наявності підстав, уповноважена особа або інший працівник 
Укрінфрапроекту ініціює внесення змін до Антикорупційної програми та готує 
проєкт відповідних змін.

3.4. Підготовлений проєкт змін до Антикорупційної програми подається на 
розгляд Голові Укрінфрапроекту.

3.5. Зміни до Антикорупційної програми оформлюються наказом 
Укрінфрапроекту. Зміни до Антикорупційної програми Укрінфрапроекту, 
вводяться в дію з дати їх погодження НАЗК, про що зазначається у наказі 
Укрінфрапроекту.

Головний спеціаліст з питань 
запобігання та виявлення корупції
Державного агентства
інфраструктурних проектів України Юрій ПЕТРЕНКО


