
Публічний звіт Державного агентства інфраструктурних проектів 
України щодо реалізації комунікаційних заходів у сфері запобігання та 

виявлення корупції в Укрінфрапроекті

Державне агентство інфраструктурних проектів України (Укрінфрапроект) є 
центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і 
координується Кабінетом Міністрів України через Міністра інфраструктури 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.

Основними завданнями Укрінфрапроекту є:
1) реалізація 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;

2) внесення на розгляд Міністра інфраструктури пропозицій щодо 
забезпечення формування 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;

3) здійснення управління об’єктами державної власності.

Усвідомлюючи важливість реалізації антикорупційної політики в сфері 
діяльності Укрінфрапроекту, протягом звітного періоду були здійснені невідкладні 
організаційно-розпорядчі заходи з покращення системи запобігання та виявлення 
корупції:

1. Згідно з наказом від 22.07.2022 № 73-К заповнено вакантну посаду 
уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції.

2. Для забезпечення здійснення системних заходів щодо запобігання корупції 
в Укрінфрапроекті було розроблено та впроваджено план роботи щодо запобігання 
і виявлення корупції на 2022 рік, який є одним із основних документів щодо 
здійснення діяльності з питань запобігання корупції. З метою розробки якісного та 
дієвого плану, було проведено комплексний аналіз специфіки діяльності 
Укрінфрапроекту, результатів виконання попередніх заходів, характеру вчинених 
працівниками Укрінфрапроекту корупційних або пов’язаних із корупцією 
правопорушень,  та вжиття заходів щодо усунення причин і умов, що їм сприяли. 
Для забезпечення належного рівня довіри серед громадян України до  діяльності 



Укрінфрапроекту та залучення громадськості до напрацювання механізмів 
прийняття рішень у сфері запобігання та виявлення корупції план роботи 
розміщений на інформаційному ресурсі Укрінфрапроекту, в розділі «Запобігання 
корупції».

3. З метою дотримання принципів, на яких ґрунтується діяльність щодо 
запобігання корупції, зокрема відкритості та прозорості діяльності державного 
органу, участі громадськості у заходах із запобігання та виявлення корупції, 
створено та наповнено актуальною інформацією розділ «Запобігання корупції» на 
інформаційному ресурсі Укрінфрапроекту. Визначені внутрішні канали для 
забезпечення умов повідомлення інформації про можливі факти корупційних або 
пов’язаних з корупцією правопорушень.

4. З метою актуалізації організаційно-розпорядчих документів 
Укрінфрапроекту розроблено та прийнято: наказ від 13.10.2022 № 103 «Про 
затвердження Правил етичної поведінки в Державному агентстві інфраструктурних 
проектів України»; наказ  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 перевірки 
факту подання ними декларацій»; наказ від 08.08.2022 № 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 від 08.08.2022 № 85 «Про забезпечення умов для повідомлення інформації 
про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень у 
Державному агентстві інфраструктурних проектів України; наказ від 01.09.2022 
№ 82 «Про робочу групу з оцінювання корупційних ризиків у Державному 
агентстві інфраструктурних проектів України»; наказ від 26.08.2022 № 78 «Про 
внесення змін до Положення про уповноважену особу з питань запобігання та 
виявлення корупції в Державному агентстві інфраструктурних проектів України»; 
наказ від 18.08.2022 № 76 «Про проведення оцінювання корупційних ризиків у 
діяльності Державного агентства інфраструктурних проектів України»; наказ  від 
16.08.2022 №75 «Про визначення осіб, уповноважених на здійснення комунікацій 
з антикорупційних питань в Державному агентстві інфраструктурних проектів 
України». Для забезпечення належного рівня довіри серед громадян України до  
діяльності Укрінфрапроекту та залучення громадськості для напрацювання 
механізму вироблення рішень у сфері запобігання та виявлення корупції зазначені 
організаційно-розпорядчі документи розміщені на інформаційному ресурсі 
Укрінфрапроекту в розділі «Запобігання корупції».

5. З метою підвищення компетентності працівників Укрінфрапроекту у сфері 
застосування антикорупційного законодавства, задоволення їх потреби  у розумінні 
вимог антикорупційного законодавства, здійснюється, надання методичної та 
консультаційної допомоги з питань додержання законодавства щодо запобігання 
корупції, а саме підготовлені та розіслані співробітникам методичні рекомендації 
щодо декларування в умовах воєнного стану, врегулювання конфлікту інтересів, 
повідомлення про істотні зміни в майновому стані. Зазначені матеріали додатково 
розміщені на інформаційному ресурсі Укрінфрапроекту в розділі «Запобігання 
корупції». Також, підготовлені та розіслані суб’єктам декларування, що припинили 



діяльність пов’язану з виконанням функцій держави, листи - роз’яснення щодо 
декларування в умовах воєнного стану. Організовано роботу з надання методичних 
рекомендацій щодо декларування в умовах воєнного стану на підприємствах, що 
належать до сфери управління Укрінфрапроекту.

6. На виконання вимог Національного агентства з питань запобігання 
корупції щодо організації роботи в умовах воєнного стану було організовано 
роботу з виявлення можливих фактів колабораційної діяльності. Відповідно до 
методичних рекомендацій Національного агентства з питань запобігання корупції 
проведено анкетування співробітників Укрінфрапроекту, а також інші необхідні 
заходи. Організовано роботу щодо виявлення можливих фактів колабораційної 
діяльності на підприємствах, що належать до сфери управління Укрінфрапроекту. 
Інформацію щодо каналів повідомлень про можливі фактів колабораційної 
діяльності розміщено на інформаційному ресурсі Укрінфрапроекту в розділі 
«Запобігання корупції».

7. Одним з пріоритетних завдань Укрінфрапроекту у 2022 році було 
визначено підготовку, затвердження та погодження у Національному агентстві з 
питань запобігання корупції  Антикорупційної програми Укрінфрапроекту на 2022-
2024 роки. 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.

Відповідно до наказу Укрінфрапроекту від 15.12.2022 № 126 «Про 
затвердження Антикорупційної програми Державного агентства інфраструктурних 
проектів України на 2022-2024 роки», затверджено Антикорупційну програму на 
2022-2024 роки, яку 16.12.2022 відправлено на погодження до Національного 
агентства з питань запобігання корупції.  Для забезпечення належного рівня довіри 
серед громадян України до діяльності Укрінфрапроекту та залучення 
громадськості для напрацювання механізму вироблення рішень у сфері запобігання 
та виявлення корупції Антикорупційна програма розміщена на інформаційному 
ресурсі Укрінфрапроекту в розділі «Запобігання корупції».

Підсумовуючи результати діяльності Укрінфрапроекту щодо реалізації 
комунікаційних заходів у сфері запобігання та виявлення корупції в 2022 році 
необхідно підкреслити те, що вжиті заходи потребують продовження в подальшій 
роботі. Одне із головних завдань, яке Укрінфрапроект ставить перед собою на 
майбутнє - це забезпечення належного рівня довіри серед громадян України, 
вітчизняних та міжнародних партнерів до своєї діяльності, як центрального органу 
виконавчої влади з нульовою толерантністю до корупції.

Голова       Костянтин ГУРА


