
 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Міністерства цифрової 

трансформації  

________________ 2020 р. № ____ 

АНТИКОРУПЦІЙНА ПРОГРАМА 

Міністерства цифрової трансформації України на 2020-2021 роки 
 

І. Засади загальної відомчої політики щодо запобігання та протидії 

корупції, заходи з її реалізації та заходи з виконання антикорупційної 

стратегії і державної антикорупційної програми 

 

Антикорупційну програму Міністерства цифрової трансформації України 

на 2020-2021 роки  (далі – Антикорупційна програма) розроблено відповідно до 

статті 19 Закону України «Про запобігання корупції», Порядку підготовки, 

подання антикорупціних програм на погодження до Національного агентства з 

питань запобігання корупції, затвердженого рішенням Національного агентства 

з питань запобігання корупції 08 грудня 2017 року № 1379, зареєстрованим в 

Міністерстві юстиції України 22 січня 2018 року за № 87/31539, з урахуванням  

Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади, 

затвердженої рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції 

02 грудня 2016 року № 126, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України       

28 грудня 2016 року за № 1718/29848, та наказу Міністерства цифрової 

трансформації України від 29 травня 2020 року № 81  «Про організацію 

підготовки Антикорупційної програми Міністерства цифрової трансформації 

України на 2020-2021 роки». 

Міністерство цифрової трансформації України (Мінцифри) є центральним 

органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується 

Кабінетом Міністрів України. 

Мінцифри є головним органом у системі центральних органів виконавчої 

влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики: у сферах 

цифровізації, цифрового розвитку, цифрової економіки, цифрових інновацій, 

електронного урядування та електронної демократії, розвитку інформаційного 

суспільства, інформатизації; у сфері розвитку цифрових навичок та цифрових 

прав громадян; у сферах відкритих даних, розвитку національних електронних 

інформаційних ресурсів та інтероперабельності, розвитку інфраструктури 

широкосмугового доступу до Інтернету та телекомунікацій, електронної 

комерції та бізнесу; у сфері надання електронних та адміністративних послуг; у 

сферах електронних довірчих послуг та електронної ідентифікації; у сфері 

розвитку ІТ-індустрії. 

Засади відомчої політики щодо запобігання та протидії корупції                   

у 2020-2021 роках Міністерства цифрової трансформації України полягають у 
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здійсненні заходів щодо усунення (зменшення) оцінених корупційних ризиків у 

діяльності Мінцифри, організації контролю за дотриманням правил щодо 

доброчесності, об’єктивності та неупередженості, компетентності та 

ефективності, належного виконання посадовими та службовими особами 

положень та вимог, визначених положеннями про структурні підрозділи, 

посадовими інструкціями, та щодо відповідності прийнятих рішень вимогам 

законів та інших нормативно-правових актів. 

Заходами з реалізації загальної відомчої політики щодо запобігання та 

протидії корупції у сфері діяльності Мінцифри у 2020-2021 роках є: 

1) забезпечення якісного добору і розстановки кадрів на засадах 

неупередженого конкурсного відбору відповідно до вимог законів України 

«Про державну службу», «Про запобігання корупції» та за результатами 

проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття 

посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо 

відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком; 

2) здійснення заходів з виявлення конфлікту інтересів та сприяння його 

врегулюванню; 

3) забезпечення своєчасного подання декларації особи, уповноваженої на 

виконання функцій держави або місцевого самоврядування суб’єками 

декларування Мінцифри; 

4) проведення службових розслідувань (перевірок) та вжиття заходів з 

метою притягнення до відповідальності осіб, винних у вчиненні корупційних 

або пов’язаних з корупцією правопорушень, повідомлення про такі випадки 

спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції; 

5) організація роботи внутрішніх каналів повідомлення про можливі 

факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших 

порушень вимог Закону України «Про запобігання корупції»; 

6) співпраця з викривачами, забезпечення дотримання їхніх прав та 

гарантій захисту, передбачених Законом України «Про запобігання корупції»; 

7) забезпечення кваліфікованої та об’єктивної перевірки повідомлень про 

можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших 

порушень Закону України «Про запобігання корупції», отриманих через 

внутрішні та регулярні канали повідомлень, у терміни, передбачені Законом 

України «Про запобігання корупції»; 

8) взаємодія з уповноваженими підрозділами (уповноваженими особами) 

інших відповідальних суб’єктів, Національним агентством, іншими спеціально 

уповноваженими суб’єктами у сфері протидії корупції; 

9) організація та проведення навчань для працівників Мінцифри щодо 

виконання та дотримання окремих положень антикорупційного законодавства; 

10) забезпечення регулярної оцінки корупційних ризиків у діяльності 

Мінцифри, вжиття заходів для виявлення та усунення корупційних ризиків, а 

також причин та умов, що можуть сприяти виникненню корупційних ризиків. 
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Заходи з виконання антикорупційної стратегії і державної 

антикорупційної програми будуть додатково внесені до Антикорупційної 

програми, у разі їх прийняття у встановленому порядку. 

 

ІІ. Оцінка корупційних ризиків у діяльності Мінцифри, заходи щодо 

усунення виявлених корупційних ризиків, особи, відповідальні за їх 

виконання, строки та необхідні ресурси 
 

 

Оцінку корупційних ризиків у діяльності Мінцифри проведено відповідно 

до вимог Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів 

влади, затвердженої рішенням Національного агентства з питань запобігання 

корупції від 02 грудня 2016 року № 126, зареєстрованої в Міністерстві юстиції 

України 28 грудня 2016 року за № 1718/29848. 

З метою залучення працівників Мінцифри, представників громадськості 

та експертів, які володіють знаннями про внутрішнє і зовнішнє середовище 

Мінцифри, мають досвід роботи у сфері його діяльності або іншим чином 

взаємодіють (взаємодіяли) з Мінцифри до процесу оцінки корупційних ризиків, 

зокрема до їх ідентифікації (виявлення), наказ Міністерства цифрової 

трансформації України від 29 травня 2020 року № 81 «Про організацію 

підготовки Антикорупційної програми Міністерства цифрової трансформації 

України на 2020-2021 роки» було оприлюднено на офіційному веб-сайті 

Мінцифри з відповідним інформаційним  повідомленням  у  рубриці «Проєкти 

актів» розділу «Законодавство». Таким чином, пропозиції працівників 

Мінцифри враховані під час здійснення процесу оцінки корупційних ризиків, 

пропозиції від представників громадськості та експертів до Мінцифри не 

надходили. 

За результатами оцінки корупційних ризиків складено звіт, що додається, 

який містить опис ідентифікованих корупційних ризиків, чинників корупційних 

ризиків та можливих наслідків корупційного правопорушення чи 

правопорушення, пов’язаного з корупцією та пропозиції щодо заходів із 

усунення (зменшення) рівня виявлених корупційних ризиків. 
 

 

ІІІ. Навчання та заходи з поширення інформації щодо програм 

антикорупційного спрямування 

 

Головним спеціалістом з питань запобігання та виявлення корупції з 

метою підвищення рівня поінформованості працівників Мінцифри, сприяння їх 

обізнаності, а також надання методичної та консультаційної допомоги з питань 

дотримання вимог антикорупційного законодавства, планується проведення 

наступної роз’яснювальної роботи: 
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Тематика Строк 

проведення 

 

Цільова аудиторія Відповідальна 

особа 

Повідомлення про 

суттєві зміни  

у майновому стані 

Постійно Працівники 

Мінцифри 

 

Анастасія 

Островська 

головний 

спеціаліст з питань 

запобігання та 

виявлення корупції 

 

Заповнення та 

подання 

декларацій особи, 

уповноваженої на 

виконання функцій 

держави або 

місцевого 

самоврядування 

 

Постійно Працівники 

Мінцифри 

 

Анастасія 

Островська 

головний 

спеціаліст з питань 

запобігання та 

виявлення корупції 

 

 

Здійснення 

повідомлення про 

можливі факти 

корупційних або 

пов’язаних з 

корупцією 

правопорушень, 

інших порушень 

Закону України 

«Про запобігання 

корупції», захист 

викривачів 

 

Постійно Працівники 

Мінцифри 

Анастасія 

Островська 

головний 

спеціаліст з питань 

запобігання та 

виявлення корупції 

 

Дотримання 

окремих вимог та 

обмежень, 

встановлених 

антикорупційним 

законодавством  

Постійно Працівники 

Мінцифри 

 

Анастасія 

Островська 

головний 

спеціаліст з питань 

запобігання та 

виявлення корупції 

 

 

Також Мінцифри поширюватиме інформацію щодо інших заходів 

антикорупційного спрямування, у межах повноважень, з використанням 

наявних форм комунікаційних механізмів. 
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ІV. Процедури щодо моніторингу, оцінки виконання та періодичного 

перегляду Антикорупційної програми 

 

Моніторинг та оцінку виконання Антикорупційної програми здійснює 

головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції шляхом аналізу 

та узагальнення інформації про результати реалізації заходів, отриманої від 

керівників структурних підрозділів Мінцифри, відповідальних за їх виконання 

щоквартально до 15 числа місяця, наступного за звітним періодом. 

Вищезазначену узагальнену інформацію головний спеціаліст з питань 

запобігання та виявлення корупції подає протягом 5 робочих днів з дня її 

одержання, на розгляд керівництву Мінцифри для вжиття заходів реагування, у 

разі необхідності. 

Для здійснення відповідних заходів, головний спеціаліст з питань 

запобігання та виявлення корупції має право одержувати від посадових та 

службових осіб Мінцифри необхідну інформацію. 

Оцінка ефективності виконання Антикорупційної програми проводиться 

за критеріями: своєчасності виконання, повноти реалізації визначених у ній 

заходів та результатів їх здійснення. 

Антикорупційна програма підлягає перегляду у разі внесення змін до 

законодавства, надання Національним агентством з питань запобігання корупції 

обов’язкових для розгляду пропозицій до неї, ідентифікації нових корупційних 

ризиків у діяльності Мінцифри, за результатами проведеного моніторингу та 

оцінки її виконання, а також протягом тридцяти календарних днів з дня 

затвердження антикорупційної стратегії та державної програми щодо реалізації 

її засад. 

Пропозиції щодо перегляду Антикорупційної програми вносяться 

головним спеціалістом з питань запобігання та виявлення корупції керівництву 

Мінцифри, яке приймає відповідне рішення. 

 

 

Головний спеціаліст з питань 

запобігання та виявлення корупції                          Анастасія ОСТРОВСЬКА 


