
 

 

ДОДАТОК 

до Антикорупційної програми Фонду державного майна України на 2020-2024 роки 

                                                                  ЗАТВЕРДЖУЮ 

                                                                                                              Голова Фонду державного майна України  

 

                                                                                                                      ____________________ Дмитро СЕННИЧЕНКО  

                                                                                   «26» листопада 2021 року 
 

Звіт за результатами оцінки корупційних ризиків Фонду державного майна України  

та його регіональних відділень 

№ 

Ідентифікова-

ний корупцій-

ний ризик 

Опис ідентифікова-

ного корупційного 

ризику 

Чинники ко-

рупційного 

ризику 

Можливі нас-

лідки коруп-

ційного пра-

вопорушення 

чи правопо-

рушення, 

пов’язаного з 

корупцією 

Пропозиції щодо 

заходів із усунення 

(зменшення) рівня 

виявлених коруп-

ційних ризиків 

Пріо-

ри-

тет-

ність  

коруп-

ційного 

ризику 

Особа  

відпові-

дальна за 

виконання 

заходу 

Строк 

виконан-

ня захо-

дів щодо 

усунення 

коруп-

ційного 

ризику 

Ресурси для 

впрова-

дження 

заходів 

Очікувані  

результати 

1 Непрозоре про-

ведення оцінки  

корупційних 

ризиків у діяль-

ності Фонду 

державного 

майна України. 

Незабезпечення нале-

жного проведення 

інформаційної кампа-

нії з питань антикору-

пційного законодавст-

ва в частині оцінки 

корупційних ризиків 

призведе до не-

об’єктивного резуль-

тату. 

1. Приватний 

інтерес посадо-

вих та службо-

вих осіб у при-

ховуванні ін-

формації про 

корупційні 

ризики. 

 

2. Недостатні 

знання антико-

рупційного 

законодавства в 

частині оцінки 

корупційних 

ризиків. 

 

Проведення 

необ’єктивної 

оцінки коруп-

ційних ризиків. 

Втрата репута-

ції серед сторін 

безпосередніх 

контактів. 

1. Залучення громад-

ськості, експертів до 

участі у засіданнях 

комісії з оцінки кору-

пційних ризиків. 

 

2. Повідомити про 

персональну відпові-

дальність членів Ко-

місії за надання недо-

стовірної інформації. 

 

3. Проведення нав-

чання з антикоруп-

ційного законодавст-

ва в частині оцінки 

корупційних ризиків.  

 

4. Розміщення на 

сайті Фонду інфор-

низька 1.-2. 

Голова Комісії 

з оцінки кору-

пційних ризи-

ків 

 

3.Начальник 

Управління 

запобігання та 

виявлення 

корупції або 

особа, яка 

виконує його 

обов’язки 

 

4. Директор 

Департаменту 

комунікації та 

маркетингу 

або особа, яка 

1.-3. 

2021 рік 

при про-

веденні 

оцінки 

корупцій-

них ризи-

ків 

 

листопад -

грудень 

2024 року 

(при роз-

робці 

Антико-

рупційної 

програми 

на насту-

пний 

період) 

Не потребує 

додаткових 

ресурсів 

1. Обов’язковий 

розгляд позицій 

фахових експер-

тів, у разі їх 

неврахування 

підготовка об-

грунтувань. 

 

2. Повідомлено 

про персональну 

відповідаль-

ність. 

 

3. Проведено 

навчання. 

 

4. Розміщено 

інформацію  на 

сайті Фонду.   
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мації про хід розроб-

ки антикорупційної 

програми. Зокрема, 

дата і час проведення 

засідань Комісії, план 

роботи Комісії, по-

рядки денні, інфор-

маційно-аналітичні 

матеріали. 

 

виконує його 

обов’язки 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Можливість 

отримання не-

правомірної 

вигоди праців-

никами Фонду 

при наданні 

адміністративної 

послуги 

«Видача суб'єк-

там господарю-

вання сертифі-

катів суб'єктів 

оціночної діяль-

ності». 

 

Можлива затримка у 

наданні адміністрати-

вної послуги, зумов-

лена витребуванням 

працівниками Фонду 

у заявника додаткових 

документів (перелік 

яких не є вичерпним), 

під час видачі серти-

фіката суб’єкта оціно-

чної діяльності, з 

метою отримання 

неправомірної вигоди. 

1. Особиста 

зацікавленість 

або задоволен-

ня інтересів 

сторонніх осіб 

щодо надання 

адміністратив-

ної послуги з 

порушенням 

строків. 

 

2. Дискреційні 

повноваження 

працівників 

Фонду у 

зв’язку з неви-

черпним пере-

ліком докумен-

тів передбаче-

них законодав-

ством. 

 

 

 

Можливі фі-

нансові втрати, 

судові процеси 

проти Фонду. 

Втрата репута-

ції серед  

сторін безпосе-

редніх контак-

тів. 

1. Проведення 

роз’яснювальної 

роботи з працівника-

ми структурного 

підрозділу для пок-

ращення надання 

адміністративної 

послуги. 

 

2. Внесення змін до 

Положення про вида-

чу сертифікатів 

суб’єктів оціночної 

діяльності, затвер-

дженого наказом 

Фонду від 14.03.2002 

№ 479. 

 

низька 1.-2.  

Заступник 

начальника 

Управління  

роботи з оці-

нювачами та 

суб’єктами 

оціночної 

діяльності – 

начальник 

відділу роботи 

з суб’єктами 

оціночної 

діяльності  

 

Заступник 

директора 

Департаменту 

оцінки майна, 

майнових прав 

та професійної 

оціночної 

діяльності – 

начальник 

Управління 

роботи з оці-

нювачами та 

суб’єктами 

оціночної 

1. щороку 

протягом 

2021-2022 

рр. 

 

2. Протя-

гом 2021-

2022 рр. 

 

 

 

 

 

Не потребує 

додаткових 

ресурсів 

1. Протоколи  

нарад за резуль-

татами 

роз’яснювальної 

роботи. 

Знижено мож-

ливість скоєння 

корупційного чи 

пов’язаного з 

корупцією пра-

вопорушення. 

 

2. Внесено змі-

ни. 
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діяльності або 

особа, яка 

виконує його 

обов’язки 

 

3 Можливість 

отримання не-

правомірної 

вигоди праців-

никами Фонду 

при роботі з 

базами даних, 

інформаційними 

системами дер-

жавних органів 

приватизації. 

Працівники Фонду 

мають можливість не 

вносити актуальну 

інформацію, здійсню-

вати коригування, 

виправлення, викрив-

лення відомостей або 

інші маніпуляції з 

інформацією, що 

міститься у базах 

даних інформаційних 

систем державних 

органів приватизації, 

у зв’язку з впливом на 

них  третіх осіб. 

1. Приватний 

інтерес посадо-

вих та службо-

вих осіб. 

 

2. Наявність 

прямих кон-

тактів. 

 

Притягнення 

посадових та 

службових осіб 

до відповідаль-

ності. 

Можливі фі-

нансові втрати, 

судові позови, 

негативний 

вплив на репу-

тацію держав-

них органів 

приватизації. 

1. Моніторинг внесе-

ної інформації та 

постійне наповнення, 

актуалізація інфор-

мації даних в базах 

даних,  інформацій-

них системах держа-

вних органів прива-

тизації та органів 

управління. 

 

2. Створення Ком-

плексної системи 

захисту інформації 

(далі - КСЗІ) та онов-

лення інформаційних 

систем  Фонду. 

низька 1. Керівники 

структурних 

підрозділів  

або особи, які 

виконують 

функції керів-

ників структу-

рних підрозді-

лів 

 

Начальники 

регіональних 

відділень  або  

особи, які 

виконують їх 

обов’язки 

 

2. Директор 

Департаменту 

цифрового 

розвитку та ІТ  

або особа, яка 

виконує його 

обов’язки 

 

Директор Де-

партаменту 

управління 

персоналом 

або особа, яка 

виконує його 

обов’язки 

 

Начальник 

1. 

щокварта-

льно про-

тягом 

2021-2024 

рр. 

 

 

 

 

2. Протя-

гом 2021-

2024 рр. 

 

Не потребує 

додаткових 

ресурсів 

1. Проведено 

моніторинг та 

підготовлено 

аналітичну ін-

формацію на 

керівника вищо-

го рівня за ре-

зультатами мо-

ніторингу. 

 

2. Впроваджен-

ня  КСЗІ. 
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Управління 

документаль-

ного забезпе-

чення та конт-

ролю або осо-

ба, яка виконує 

його обов’язки 

 

Завідувач Ре-

жимно-

секретного 

сектору або 

особа, яка 

виконує його 

обов’язки 

 

4 Можливість 

задоволення 

приватного 

інтересу праців-

никами  Депар-

таменту регіо-

нальної мережі у 

зв’язку з прихо-

вуванням інфо-

рмації щодо 

можливих по-

рушень чи про-

типравних дій, 

вчинених праці-

вниками  регіо-

нальних відді-

лень. 

 

Несвоєчасне інформу-

вання або прихову-

вання інформації з 

метою ненадання 

пропозицій щодо 

вжиття заходів дис-

циплінарного впливу 

до посадових осіб 

регіональних відді-

лень Фонду за резуль-

татами моніторингу та 

контролю стану вико-

навчої дисципліни, 

аналізу діяльності 

регіональних відді-

лень Фонду, відповід-

ності вимогам та кри-

теріям. 

1. Приватний 

інтерес співро-

бітників Депа-

ртаменту регі-

ональної мере-

жі 

Можливі фі-

нансові втрати.  

Негативний 

вплив на репу-

тацію держав-

них органів 

приватизації. 

 

1. Моніторинг відпо-

відної інформації з 

альтернативних дже-

рел (відкриті бази 

даних, Інтернет, ін-

формація за підсум-

ками проведення 

перевірок діяльності 

регіональних відді-

лень Фонду, скарги 

на дії посадових осіб) 

та проведення її ана-

лізу, формування 

звіту. 

 

2. Контроль звітів за 

результатами прове-

деної роботи. 
 

низька 1. Директор 

Департаменту 

регіональної 

мережі або 

особа, яка 

виконує його 

обов’язки  

 

2. Начальник 

Управління 

запобігання та 

виявлення 

корупції або 

особа, яка 

виконує його 

обов’язки  

 

 

1.-2. 

щокварта-

льно про-

тягом 

2021 -

2024 рр. 

 

 

 

 

 

 

Не потребує 

додаткових 

ресурсів 

1. Проведено 

моніторинг за 

результатами 

складено звіт. 

 

2. Отримано 

звіти. 

5 Непрозора орга-

нізація прове-

дення  

конкурсного 

Нерозміщення (не-

своєчасне розміщен-

ня) оголошення про 

конкурсний відбір 

1. Приватний 

інтерес посадо-

вих та службо-

вих осіб у при-

Можливі фі-

нансові втрати, 

судові процеси 

проти Фонду. 

1. Здійснення контро-

лю за належним, 

своєчасним розмі-

щенням оголошення 

середня 1. Директор 

Департаменту 

моніторингу та 

оцінки ефекти-

Постійно, 

у разі 

оголо-

шення 

Не потребує 

додаткових 

ресурсів 

1. Забезпечено 

(здійснено) 

контроль за 

своєчасністю 
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відбору керівни-

ків суб'єктів 

господарювання 

державного 

сектору еконо-

міки. 

 

керівника  суб'єкта 

господарювання дер-

жавного сектору еко-

номіки на офіційному 

сайті суб'єкта управ-

ління та у засобах 

масової інформації. 

ховуванні ін-

формації про 

конкурсний 

відбір. 

 

 

Вчинення пра-

вопорушення, 

пов’язаного з 

корупцією, 

передбачає 

адміністратив-

ну  та дисцип-

лінарну відпо-

відальність. 

Втрата репута-

ції серед сторін 

безпосередніх 

контактів. 
 

про конкурсний від-

бір керівника 

суб’єкта господарю-

вання державного 

сектору економіки. 
 

 

вності діяль-

ності суб’єктів 

господарював-

ня або особа, 

яка виконує 

його обов’язки  
 

конкурсу 

 

 

розміщення 

оголошень. 

 

 

 

6 Непрозоре про-

ведення конкур-

сного відбору 

керівників суб'-

єктів господа-

рювання держа-

вного сектору 

економіки. 

Прийняття рішення на 

користь некваліфіко-

ваних кандидатів.  

Можливість отриман-

ня неправомірної 

вигоди членами Комі-

сії за прийняття ними 

рішення на користь 

певного кандидата. 

1. Можливість 

втручання у 

діяльність кон-

курсної Комісії 

третіх осіб з 

метою впливу 

на прийняття 

нею рішень. 

 

Можливі фі-

нансові втрати, 

судові процеси 

проти Фонду. 

Вчинення пра-

вопорушення, 

пов’язаного з 

корупцією, 

передбачає 

адміністратив-

ну  та дисцип-

лінарну відпо-

відальність. 

Втрата репута-

ції серед сторін 

безпосередніх 

контактів. 

1. Формування спис-

ку організацій по 

відбору персоналу. 

 

2. Залучення про-

фесійних консуль-

тантів з добору пер-

соналу на безо-

платній або платній 

основі за рахунок 

коштів державного 

бюджету, коштів 

суб’єктів господа-

рювання державного 

сектору та інших 

джерел, не забороне-

них законодавством. 
 

середня 1.-2.  

Директор Де-

партаменту 

моніторингу та 

оцінки ефекти-

вності діяль-

ності суб’єктів 

господарював-

ня  або особа, 

яка виконує 

його обов’язки   
 

1. грудень 

2021-2024 

(перегляд 

списку 

організа-

цій) 

 

2. За не-

обхіднос-

ті, при 

проведен-

ні конкур-

су 

1. Не потре-

бує додат-

кових ресу-

рсів  

 

2. Потребує 

в разі необ-

хідності 

1. Сформовано 

списки. 

 

2. Розіслано 

листи (запро-

шення) щодо 

участі у конкур-

сі.  

 

 

7 Можливість 

впливу зацікав-

лених осіб на 

рецензентів 

Фонду та його 

регіональних 

відділень, шля-

хом обіцянки, 

Вплив на рецензента з 

метою проведення 

рецензування з недо-

триманням вимог 

нормативно-правових 

актів з питань оціноч-

ної діяльності та 

сприяння прийняттю 

1. Приватний 

інтерес посадо-

вих та службо-

вих осіб. 

 

2. Наявність 

прямих кон-

тактів. 

Можливі фі-

нансові втрати. 

Притягнення 

осіб до відпові-

дальності. 

Втрата репута-

ції серед сторін 

безпосередніх 

1. Забезпечення дода-

ткового контролю, 

шляхом проведення 

керівництвом Депар-

таменту нарад щодо 

неухильного дотри-

мання працівниками 

посадових обов’язків 

середня 1.-2. 

Директор Де-

партаменту 

оцінки майна, 

майнових прав 

та професійної 

оціночної 

діяльності або 

1. щороку 

протягом 

2021-2024 

рр. 

 

2. протя-

гом 2021-

2024 рр. 

Не потребує 

додаткових 

ресурсів 

1. Протокол 

наради за ре-

зультатами 

роз’яснювальної 

роботи. Прове-

дення монітори-

нгу та підготов-

ка довідок за 
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пропозиції чи 

надання непра-

вомірної вигоди, 

з метою впливу 

на результат 

рецензування 

звітів про оцінку 

та актів оцінки 

майна. 

необ’єктивних рішень 

на користь зацікавле-

них осіб. 

 

3. Можливість 

втручання 

третіх осіб  під 

час складання 

рецензій. 

 

контактів. 

Нанесення 

шкоди, шляхом 

прийняття 

рішень, які 

суперечать 

інтересам Фон-

ду. 

та законодавства з 

питань оцінки майна 

під час рецензування. 

 

2. У разі надходження  

обґрунтованої скарги 

з підтверджуючими 

документами на дії 

або бездіяльність 

оцінювача, ініціюва-

ти  питання щодо 

професійності  конк-

ретного оцінювача на 

розгляд  Екзамена-

ційної комісії та за-

стосування до нього 

дисциплінарних сан-

кцій, у тому числі 

позбавлення кваліфі-

каційного свідоцтва 

оцінювача.  
 

особа, яка 

виконує його 

обов’язки 

 

(у разі 

необхід-

ності) 

 

 

результатами 

моніторингу. 

 

2. Протокол 

(рішення) Екза-

менаційної ко-

місії. 

8 Можливість 

впливу зацікав-

лених осіб у 

процесі підгото-

вки, проведення 

та оформлення 

результатів 

перевірок, внут-

рішнього аудиту 

та висновків до 

коментарів за 

результатами 

здійснених ау-

дитів (переві-

рок). 

 

Виникнення можли-

вого приватного інте-

ресу, приховування 

об’єктивної інформа-

ції та/або надання 

недостовірної, непов-

ної інформації для 

отримання позитивно-

го результату. 

Недостовірність, не-

своєчасність викладе-

ної інформації. 

1. Приватний 

інтерес посадо-

вих та службо-

вих осіб. 

 

2. Наявність 

прямих контак-

тів з власника-

ми або керів-

никами 

суб’єктів пере-

вірок та ауди-

тів. 

 

Можливі фі-

нансові втрати, 

судові процеси 

проти Фонду. 

Вчинення ко-

рупційного 

правопорушен-

ня чи правопо-

рушення, 

пов’язаного з 

корупцією, 

передбачає 

кримінальну, 

адміністратив-

ну та дисцип-

лінарну відпо-

відальність. 

1. Періодичне заслу-

ховування керівника 

робочої групи чи 

працівника, який 

самостійно проводить 

аудит чи перевірку 

щодо процесу здійс-

нення аудитів та 

перевірок (за резуль-

татами конкретного 

проведеного аудитор-

ського дослідження 

(перевірки), визна-

чення кола усіх про-

блемних питань в  

цілому, так і на окре-

мих етапах). 

низька 1.-3. 

Директор Де-

партаменту 

внутрішнього 

аудиту або 

особа, яка 

виконує його 

обов’язки 

 

Директор Де-

партаменту 

економічної 

безпеки  або 

особа, яка 

виконує його 

обов’язки 

 

1.-2.  

щокварта-

льно про-

тягом 

2021-2024 

рр. 

(за ре-

зультата-

ми прове-

дених   

перевірок, 

аудитор-

ських 

дослі-

джень ) 

 

3. щороку 

Не  

потребує 

додаткових 

ресурсів 

1. Проведено 

заслуховування. 

 

2. Протокол 

апаратних на-

рад, з визначен-

ням термінів 

виконання за-

вдань та підго-

товки аналітич-

ної інформації 

про результати 

проведених 

перевірок, ауди-

торських дослі-

джень. 
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Втрата репута-

ції серед сторін 

безпосередніх 

контактів. 

 

2. Забезпечення конт-

ролю, шляхом прове-

дення апаратних 

нарад щодо процесу 

здійснення аудитів та 

перевірок (який охо-

плює всі процеси 

діяльності з внутріш-

нього аудиту (плану-

вання, проведення 

аудиту та аналіз, 

підготовка аудитор-

ського звіту, відсте-

ження результатів 

впровадження  ауди-

торських рекоменда-

цій та інша діяльність 

з внутрішнього ауди-

ту). 

 

3. Проведення ін-

структажу (навчання) 

щодо недопущення  

конфлікту інтересів у 

ході проведення пе-

ревірок та аудитор-

ського дослідження. 

 

Начальники 

регіональних 

відділень  або  

особи, які 

виконують їх 

обов’язки 

жовтень 

2021-2024 

рр. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Журнал про-

ведених інстру-

ктажів з підпи-

сами про озна-

йомлення щодо 

недопущення 

корупційного чи 

пов’язаного з 

корупцією пра-

вопорушення, 

нерозголошення 

інформації. 

 

9 Прийняття на 

посади осіб, які 

не відповідають 

встановленим 

вимогам, або 

тих, які подали 

недостовірні 

відомості у зв'я-

зку з відсутніс-

тю законодавчо-

Можливе призначення 

на посади в апарат 

Фонду осіб: 

- в порядку переве-

дення, які не відпові-

дають загаль-

ним/спеціальним 

вимогам, передбаче-

них законодавством 

про державну службу; 

1. Відсутність 

законодавчої 

вимоги щодо 

обов’язковості 

проведення 

відповідних 

перевірок. 

Вчинення ко-

рупційного 

правопорушен-

ня чи правопо-

рушення 

пов’язаного з 

корупцією, 

передбачає 

кримінальну, 

адміністратив-

1. Проведення пере-

вірки (при призна-

ченні) достовірності 

наданих претенден-

тами на посади відо-

мостей про себе з 

оригіналами або заві-

реними копіями від-

повідних документів 

(у тому числі шляхом 

низька 1. Директор 

Департаменту 

управління 

персоналом  

або особа, яка 

виконує його 

обов’язки  

 

Начальники 

регіональних 

1.-2. 

постійно 

протягом 

2021-2024 

рр. 

Не потребує 

додаткових 

ресурсів 

1. Перевірку 

проведено, за 

результатами 

перевірки скла-

дено довідку.  

 

2. Ознайомлено 

Уповноважених  

з питань запобі-

гання та вияв-
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го обов'язку 

проведення 

спеціальної 

перевірки. 

- за результатами 

конкурсу, щодо яких 

законодавчо не перед-

бачається проведення 

перевірки достовірно-

сті інформації зазна-

ченої у документах та 

справжності останніх. 

ну та дисцип-

лінарну відпо-

відальність. 

Втрата репута-

ції серед праці-

вників органу 

влади. 

пошуку відомостей 

про фізичну особу у 

Єдиному державному 

реєстрі осіб, які вчи-

нили корупційні або 

пов'язані з корупцією 

правопорушення), а 

також його відповід-

ності кваліфікацій-

ним вимогам (у випа-

дку, якщо не прово-

диться спеціальна 

перевірка). 

 

2. Здійснення контро-

лю за проведенням 

перевірки достовір-

ності наданих прете-

ндентом на посаду 

відомостей про себе. 

відділень  або  

особи, які 

виконують їх 

обов’язки   

 

2. Начальник 

Управління 

запобігання та 

виявлення 

корупції або 

особа, яка 

виконує його 

обов’язки 

 

Уповноважені 

підрозділи 

(особи) з пи-

тань запобі-

гання та вияв-

лення корупції 

в регіональних 

відділеннях  

або особи, які 

виконують їх 

обов’язки 

 

лення корупції  

зі складеними 

довідками за 

результатами 

перевірки. 

10 Можливість 

впливу з боку 

посадових осіб  

або інших осіб 

на прийняття 

Комісією необ-

ґрунтованого  

рішення з метою 

сприяння (не 

сприяння) пев-

ним кандидатам 

в процесі конку-

рсного відбору. 

Можливість впливу 

посадовими особами 

або іншими особами 

на членів конкурсної 

Комісії (шляхом пере-

конання) на прийнят-

тя Комісією  необґру-

нтованого рішення, 

зокрема з особистою 

зацікавленістю у ре-

зультатах конкурсно-

го відбору. 

1. Можлива 

недоброчес-

ність, упере-

дженість членів 

конкурсної 

Комісії. 

Вчинення ко-

рупційного 

правопорушен-

ня чи правопо-

рушення 

пов’язаного з 

корупцією, 

передбачає 

кримінальну, 

адміністратив-

ну та дисцип-

лінарну відпо-

відальність. 

1. Розробка інформа-

ційних матеріалів 

(пам’яток) про відпо-

відальність, притяг-

нення до відповіда-

льності та про мож-

ливість подання ано-

німного повідомлен-

ня. 

 

2. Повідомлення про 

персональну відпові-

дальність та притяг-

низька 1. Начальник 

Управління 

запобігання та 

виявлення 

корупції або 

особа, яка 

виконує його 

обов’язки 

 

Уповноважені 

підрозділи 

(особи) з пи-

тань запобі-

1.  

2021 -  

І квартал 

2022 р. 

 

2.-3. 

постійно  

протягом 

2021-2024 

рр. 

(в разі 

виник-

нення) 

Не потребує 

додаткових 

ресурсів 

1. Розроблено 

пам’ятки. 

 

2. Повідомлено 

членів конкурс-

ної Комісії. 

 

3. Проінформо-

вано членів 

конкурсної ко-

місії. 
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Втрата репута-

ції серед праці-

вників органу 

влади.  

Судові процеси 

проти Фонду. 

 

нення до відповіда-

льності членів конку-

рсної комісії за по-

рушення антикоруп-

ційного законодавст-

ва. 

 

3. Інформування 

членів конкурсної 

Комісії щодо можли-

вості подання аноні-

много повідомлення 

та/або звернення до 

уповноваженого під-

розділу з питань за-

побігання та вияв-

лення корупції в 

якості викривача. 

 

гання та вияв-

лення корупції 

в регіональних 

відділеннях  

або особи, які 

виконують їх 

обов’язки 

 

2.-3. 

Директор Де-

партаменту 

управління 

персоналом  

або особа, яка 

виконує його 

обов’язки  

 

Начальники 

регіональних 

відділень  або  

особи, які 

виконують їх 

обов’язки  
 

11 Ймовірність 

впливу зацікав-

лених осіб на 

представників 

Фонду, регіона-

льних відділень 

Фонду на зборах 

кредиторів, на 

засіданнях комі-

тетів кредиторів, 

в судах та інших 

органах шляхом 

обіцянки, про-

позиції чи на-

дання неправо-

Надання права праці-

вникам Фонду, регіо-

нальним відділенням 

Фонду, яким делего-

вано право представ-

ляти інтереси Фонду в 

судах України, на 

зборах кредиторів, на 

засіданнях комітетів 

кредиторів, одноосіб-

но визначати правову 

позицію Фонду. 

1. Відсутність 

належного 

контролю за 

здійсненням 

працівниками  

Фонду, регіо-

нальних відді-

лень Фонду 

представництва 

/ самопредста-

вництва інтере-

сів Фонду на 

зборах креди-

торів, на засі-

даннях коміте-

Нанесення 

шкоди, в тому 

числі матеріа-

льної, шляхом 

прийняття 

рішень, які 

суперечать 

інтересам Фон-

ду.  

Втрата репута-

ції серед сторін 

безпосередніх 

контактів 

1. Здійснення переві-

рки прийнятих рі-

шень. 

 

2. Скасування довіре-

ностей особам, які 

звільнилися (припи-

нили повноваження). 

 

3. Постійний моніто-

ринг судових рішень 
загалом, в тому числі, 

наявність представ-

ника у судових засі-

даннях, висвітлення 

середня 1.-4. 

Директор де-

партаменту 

відновлення 

платоспромо-

жності та при-

пинення діяль-

ності підпри-

ємств або осо-

ба, яка виконує 

його обов’язки  

 

Заступник 

Директора 

Юридичного 

постійно 

протягом 

2021-2024 

рр. 

Не потребує 

додаткових 

ресурсів 

1. Усунен-

ня/мінімізація 

можливості 

зловживань 

посадовими та 

службовими  

особами Фонду, 

регіональних 

відділень Фонду 

під час участі у 

судових засі-

даннях, на збо-

рах кредиторів, 

на засіданнях 

комітетів креди-
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мірної вигоди з 

метою неналеж-

ного  представ-

ництва / само-

представництва 

інтересів Фонду. 

тів кредиторів, 

в судах Украї-

ни та інших 

органах. 

ним позицій.  

 

4. Підготовка та на-

правлення до суду 

письмової позиції 

Фонду за підписом 

Голови Фонду. 

департаменту 

– начальник 

Управління 

представницт-

ва інтересів 

Фонду або 

особа, яка 

виконує його 

обов’язки.  

 

Начальники 

регіональних 

відділень  або  

особи, які 

виконують їх 

обов’язки  

торів.  

 

2. Скасовані 

довіреності. 

 

3. Складено 

довідку за ре-

зультатами мо-

ніторингу судо-

вих рішень (у 

разі необхіднос-

ті).  

 

4. Підготовлено 

та направлено 

позиції Фонду 

 

4. Листи Фонду 

12 Можливість 

участі працівни-

ків регіональних 

відділень Фон-

ду, яким делего-

вано право (у 

т.ч. на підставі 

довіреностей) 

представляти 

інтереси Фонду 

у судах України,   

без сповіщення 

Фонду та надан-

ня пояснень, 

неузгоджених з 

відповідним 

структурним 

підрозділом 

Фонду, що мо-

жуть суперечити 

правовій позиції 

Надання права праці-

вникам регіональних 

відділень Фонду, яким 

делеговано право 

представляти інтереси 

Фонду  в судах Украї-

ни (у т.ч. на підставі 

довіреностей) одноо-

сібно визначати пра-

вову позицію Фонду. 

1. Відсутність 

належного 

контролю за 

здійсненням 

працівниками 

регіональних 

відділень Фон-

ду, представ-

ництва інтере-

сів Фонду в 

судах України. 

Нанесення 

шкоди, в тому 

числі матеріа-

льної, шляхом 

прийняття 

рішень, які 

суперечать 

інтересам Фон-

ду.  

Втрата репута-

ції серед сторін 

безпосередніх 

контактів.  

 

1. Постійний моніто-

ринг прийнятих судо-

вих рішень загалом, в 

тому числі, наявність 

представника у судо-

вих засіданнях, висві-

тлення ним позицій.   
 

2.Моніторинг наданої 

керівниками регіона-

льних відділень інфо-

рмації щодо участі у 

судових засіданнях. 

  

3. Проведення 

роз’яснювальної 

роботи з представни-

ками регіональних 

відділень щодо 

обов’язковості узго-

дження з відповідним 

середня 1.-3. 

Директор де-

партаменту 

відновлення 

платоспромо-

жності та при-

пинення діяль-

ності підпри-

ємств або осо-

ба, яка виконує 

його обов’язки  

 

Заступник 

Директора 

Юридичного 

департаменту 

– начальник 

Управління 

представницт-

ва інтересів 

Фонду або 

постійно 

протягом 

2021-2024 

рр. 

 

 

 

 

 

 

Не потребує 

додаткових 

ресурсів 

1. Складено 

довідку за ре-

зультатами мо-

ніторингу судо-

вих рішень у 

разі необхіднос-

ті. 

 

2. Усунення 

/мінімізація 

можливості 

зловживань 

працівниками 

регіональних 

відділень Фонду 

під час участі у 

судових засі-

даннях. 

 

3. Протокол 

наради за ре-
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Фонду. структурним підроз-

ділом Фонду позиції, 

яка висвітлюється в 

судах. 

 

особа, яка 

виконує його 

обов’язки.  

 

Начальники 

регіональних 

відділень  або  

особи, які 

виконують їх 

обов’язки  

 

зультатами 

роз’яснювальної 

роботи. 

13 Недоброчесність 

посадових осіб 

під час надання 

згоди на здійс-

нення не-

від’ємних по-

ліпшень орендо-

ваного майна 

(ризик викупу 

об’єкту оренди 

державного 

майна без фак-

тичного здійс-

нення не-

від’ємних по-

ліпшень). 

 

 

 

Можливість виник-

нення корупційного 

ризику під час опра-

цювання поданого 

орендарем пакету 

документів та підго-

товці згоди на здійс-

нення невід’ємних 

поліпшень без належ-

ного пакета докумен-

тів та дотримання 

процедури. 

1. Недоброчес-

ність посадо-

вих осіб під час 

надання згоди 

на здійснення 

невід’ємних 

поліпшень 

орендованого 

майна. 

Ризик незакон-

ної приватиза-

ції об’єкта 

оренди. 

1. Проведення 

роз’яснювальної 

роботи з питань ан-

тикорупційного зако-

нодавства та поси-

лення контролю з 

боку керівництва 

структурного підроз-

ділу та відповідного 

регіонального відді-

лення. 

 

2. Супроводження 

проєкту Закону Укра-

їни «Про внесення 

змін до деяких зако-

нодавчих актів щодо 

узгодження законо-

давства у сфері орен-

ди державного та 

комунального май-

на». Зокрема, щодо 

компетенції та пов-

новажень Фонду, 

удосконалення окре-

мих процедурних 

складових щодо пе-

редачі в оренду дер-

низька 1. – 2. 

Директор Де-

партаменту 

оренди та 

розпорядження 

державним 

майном або 

особа, яка 

виконує його 

обов’язки 

 

1. Начальники 

регіональних 

відділень  або  

особи, які 

виконують їх 

обов’язки 

 

 

1. 

щопівроку 

протягом 

2021-2024 

рр. 

 

 

 

 

 

 

 

2. До 

прийняття 

Закону 

Додаткових 

ресурсів не 

потребує 

1. Протокол 

наради за ре-

зультатами 

роз’яснювальної 

роботи. 

 

2. Супроводже-

но законопроєкт 

до його прий-

няття. 



12 
 

 

жавного та комуна-

льного майна. Так, 

зокрема компенсація 

орендарю витрат на 

поліпшення орендо-

ваного державного 

майна у випадку 

приватизації його 

іншим покупцем; 

захист прав держави 

на земельні ділянки, 

які перебувають під 

об’єктами нерухомо-

сті, що передаються в 

оренду у складі єди-

них майнових ком-

плексів та розширен-

ня кола об’єктів, що 

можуть передаватися 

в оренду. 

 

14 Недоброчесність 

посадових осіб 

під час здійс-

нення контроль-

них функцій за 

виконанням 

договорів орен-

ди та викорис-

танням переда-

ного в оренду 

державного 

майна. 

 

 

Можливе використан-

ня державного майна 

всупереч умов, визна-

чених договором 

оренди. Можливе 

отримання посадови-

ми та службовими 

особами Фонду не-

правомірної вигоди 

від зацікавлених осіб, 

за отримання тих чи 

інших висновків за 

результатами контро-

льних заходів щодо 

об’єктів оренди. 

1. Недоброчес-

ність посадо-

вих осіб під час 

здійснення 

контрольних 

функцій за 

виконанням 

договорів оре-

нди та  викори-

станням пере-

даного в орен-

ду державного 

майна. 

Використання 

державного 

майна не за 

цільовим приз-

наченням, по-

гіршення стану 

орендованого 

майна, неконт-

рольована пе-

редача майна в 

суборенду. 

1. Проведення 

роз’яснювальної 

роботи з питань ан-

тикорупційного зако-

нодавства, посилення 

контролю з боку 

керівництва структу-

рного підрозділу та 

відповідного регіона-

льного відділення. 

 

2. Інформування 

керівництва за на-

прямом діяльності 

Департаменту  орен-

ди та розпорядження 

державним майном за 

кожним фактом по-

низька 1.-2. 

Директор Де-

партаменту 

оренди та 

розпорядження 

державним 

майном або 

особа, яка 

виконує його 

обов’язки 

 

Начальники 

регіональних 

відділень  або  

особи, які 

виконують їх 

обов’язки 

постійно, 

у випадку 

вчинення 

порушен-

ня  2021-

2024 рр. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаткових 

ресурсів не 

потребує 

1. Протокол 

наради за ре-

зультатами 

роз’яснювальної 

роботи. 

 

2. Службова 

записка як захід 

інформування. 
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рушення і щодо захо-

дів які були вжиті. 

 

15 Вплив третіх 

осіб на рішення 

представника 

держави, який 

бере участь у 

загальних збо-

рах, на засідан-

нях наглядових 

рад суб’єктів 

господарюван-

ня, управління 

корпоративними 

правами яких 

здійснює Фонд. 

Недоброчесна поведі-

нка та приватний 

інтерес  представника 

держави, який забез-

печує участь у загаль-

них зборах та на засі-

даннях наглядових 

рад господарських 

товариств, управління 

корпоративними пра-

вами яких здійснює 

Фонд. 

 

1. Неповідом-

лення праців-

ників про пер-

сональну від-

повідальність, 

відповідаль-

ність за недо-

тримання ре-

комендацій для 

забезпечення 

участі предста-

вника держави 

у загальних 

зборах та на 

засіданнях 

наглядових 

рад. 

  

 

 

 

Можливі знач-

ні фінансові 

втрати, судові 

процеси проти 

Фонду.  

Вчинення ко-

рупційного 

правопорушен-

ня чи правопо-

рушення, 

пов’язаного з 

корупцією, 

передбачає 

кримінальну, 

адміністратив-

ну та дисцип-

лінарну відпо-

відальність. 

Втрата репута-

ції серед сторін 

безпосередніх 

контактів. 

1. Повідомлення про 

персональну відпові-

дальність та притяг-

нення до відповіда-

льності осіб   які 

здійснюють предста-

вництво інтересів 

держави у загальних 

зборах та на засідан-

нях наглядових рад за 

порушення антико-

рупційного законо-

давства. 

низький 1. Директор 

Департаменту 

корпоративних 

прав держави 

або особа, яка 

виконує його 

обов’язки  

 

Директор Де-

партаменту 

управління 

державними 

підприємства-

ми або особа, 

яка виконує 

його обов’язки  

 

Начальники 

регіональних 

відділень  або  

особи, які 

виконують їх 

обов’язки  

 

постійно 

протягом 

2021-2024 

рр. 

Не потребує 

додаткових 

ресурсів 

1. Повідомлено 

про персональну 

відповідальність 

16 Ймовірність 

впливу зацікав-

лених осіб на 

Голову Фонду 

або особу, яка 

виконує його 

обов’язки з 

метою прийнят-

тя управлінсь-

ких рішень шля-

хом обіцянки, 

пропозиції чи 

Можливе використан-

ня службового стано-

вища з метою отри-

мання неправомірної 

вигоди. 

 

 

1. Наявність 

прямих кон-

тактів. 

 

2. Приватний 

інтерес. 

 

Вчинення ко-

рупційного 

правопорушен-

ня передбачає 

кримінальну 

відповідаль-

ність. 

Притягнення 

посадових та 

службових осіб 

до відповідаль-

ності. 

1. Проведення інфор-

маційної кампанії 

Головою Фонду або 

особою, яка виконує 

його обов’язки, ви-

світлення позицій про 

недопустимість впли-

ву на прийняття 

управлінського рі-

шення, недопущення 

пропозиції неправо-

мірної вигоди керів-

середня 1. Директор 

Департаменту 

комунікацій та 

маркетингу 

або  особа, яка 

виконує його 

обов’язки 

Постійно 

у разі 

виявлення 

факту  

впливу  

третіх 

осіб на 

управлін-

ські рі-

шення  

протягом 

2021-2024 

Не потребує 

додаткових 

ресурсів 

1. Висвітлення 

інформації на 

офіційному 

вебсайті Фонду 

та у засобах 

масової інфор-

мації. 
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надання непра-

вомірної вигоди. 

Можливі фі-

нансові втрати,  

судові процеси 

проти Фонду. 

Втрата репута-

ції серед сторін 

безпосередніх 

контактів. 

ництву та працівни-

кам Фонду. 

рр. 


