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Звіт за результатами оцінки корупційних ризиків Фонду державного 

майна України та його регіональних відділень 

 

Відповідно до ст. 19 Закону України «Про запобігання корупції» у 

Фонді державного майна України (далі – Фонд) організовано роботу з оцінки 

корупційних ризиків у діяльності Фонду, підготовки заходів щодо їх 

усунення, розробки та забезпечення реалізації Антикорупційної програми 

Фонду. 

Оцінку корупційних ризиків у діяльності Фонду проведено відповідно 

до Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади 

(далі – Методологія), затвердженої рішенням Національного агентства з 

питань запобігання корупції від 02.12.2016 № 126, зареєстрованої у 

Міністерстві юстиції України 28.12.2016 за № 1718/29848. 

Оцінку корупційних ризиків у діяльності Фонду проводила Комісія з 

оцінки корупційних ризиків (далі – Комісія), яка є постійно діючим 

консультативно-дорадчим органом Фонду, що була утворена наказом Фонду 

від 21.02.2017 № 273 (із змінами) також зазначеним наказом затверджено 

Положення про Комісію. 

Відповідно до вищезазначеного Положення Голова Комісії організовує 

роботу Комісії. Засідання Комісії обов’язково проводяться перед 

підготовкою або переглядом Антикорупційної програми Фонду за ініціативи 

Голови Комісії. Службовою запискою Голови Комісії, з метою оцінки 

корупційних ризиків, було скликано Комісію та розпочато її роботу, 

інформація про що була розміщена на офіційному вебсайті Фонду в 

підрубриці «Антикорупційна програма» рубрики «Антикорупційна 

діяльність».  

Водночас, пропозицій щодо участі у роботі Комісії Фонду від 

представників громадськості не надходило. 

До складу Комісії залучені представники усіх самостійних структурних 

підрозділів Фонду. 

Для всебічного дослідження сфер та напрямів діяльності Фонду, які є 

найбільш вразливими до вчинення корупційних правопорушень чи 

правопорушень, пов’язаних з корупцією, серед працівників апарату Фонду та 

регіональних відділень Фонду було організовано анонімне анкетування. 



За результатами кампанії опитування було отримано 101 анонімну 

анкету заповнену працівниками апарату Фонду та 628 анкет працівників 

регіональних відділень Фонду, інформація з яких була проаналізована в 

рамках доопрацювання Антикорупційної програми Фонду. 

Комісія здійснила ідентифікацію корупційних ризиків у діяльності 

Фонду, їх формальне визначення та оцінку. 

За результатами роботи здійснено опис ідентифікованих корупційних 

ризиків у діяльності Фонду, чинників корупційних ризиків та можливі 

наслідки корупційних правопорушень чи правопорушень, пов’язаних з 

корупцією, та пропозицій щодо заходів із усунення (зменшення) рівня 

виявлених корупційних ризиків. 

Відбулось засідання Круглого столу, присвячене обговоренню 

Антикорупційної програми Фонду. 

У засіданні взяли участь члени Комісії із додатковим залученням 

представників самостійних структурних підрозділів Фонду, а також 

представники громадськості, а саме: Transparency International Ukraine, 

StateWatch та Українське товариство оцінювачів. 

За результатами громадського обговорення зауважень та пропозицій до 

проєкту Антикорупційної програми Фонду від представників громадськості 

не було. 

 

 

Голова Комісії з оцінки 

корупційних ризиків у Фонді 
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