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ЗВІТ 

за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності  

Міністерства цифрової трансформації України 

 

Оцінку корупційних ризиків у діяльності Міністерства цифрової 

трансформації України проведено головним спеціалістом з питань запобігання 

та виявлення корупції, відповідно до наказу Міністерства цифрової 

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

підготовки Антикорупційної програми Міністерства цифрової трансформації 

України на 2020-2021 роки», та з урахуванням вимог 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. 

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». Також, відповідні службові листи було 

надіслано керівникам структурних підрозділів апарату Мінцифри. Таким 

чином, до головного спеціаліста з питань запобігання та виявлення корупції 

надійшли пропозиції від директорату розвитку Національної програми 

інформатизації, відділу тендерних процедур та головного спеціаліста з питань 

внутрішнього аудиту. Пропозиції від представників громадськості та експертів 

до Мінцифри не надходили. 

Оскільки Методологія оцінювання корупційних ризиків у діяльності 

органів влади, затверджена рішенням Національного агентства з питань 



2 

 

запобігання корупції 02 грудня 2016 року № 126, зареєстрована в Міністерстві 

юстиції України 28 грудня 2016 року за № 1718/29848 не передбачає окремої 

процедури проведення оцінки корупційних ризиків у діяльності органу влади 

уповноваженою особою, така оцінка головним спеціалістом з питань 

запобігання та виявлення корупції проводилась ідентично роботі комісії, з 

урахуванням певних особливостей. 

Отже, головним спеціалістом з питань запобігання та виявлення корупції 

здійснено ідентифікацію корупційних ризиків у діяльності Мінцифри, їх 

формальне визначення та оцінку. 

За результатами роботи підготовлено опис ідентифікованих 

корупційних ризиків, чинників корупційних ризиків та можливих наслідків 

корупційного правопорушення чи правопорушення, пов’язаного з корупцією 

(додаток 1) та пропозиції щодо заходів із усунення (зменшення) рівня 

виявлених корупційних ризиків (додаток 2). 

 

 

Головний спеціаліст з питань  

запобігання та виявлення корупції                        Анастасія ОСТРОВСЬКА               


