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ЗВІТ 
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з питань запобігання корупції 

 

 

Відповідно до статті 19 Закону України «Про запобігання корупції» в 

Антимонопольному комітеті України (далі – Комітет) проведено заходи щодо оцінки 

корупційних ризиків у його діяльності. 

З цією метою наказом Голови Комітету від 29 квітня 2021 року № 43-ОД 

«Про утворення комісії з оцінки корупційних ризиків» в Антимонопольному комітеті 

України створено комісію з оцінки корупційних ризиків та моніторингу виконання 

антикорупційної програми в Комітеті (далі – Комісія). 

Відповідно до пункту 2.3 Положення про комісію з оцінки корупційних 

ризиків в Антимонопольному комітеті України, затвердженого наказом Голови 

Антимонопольного комітету України від 22.03.2017 № 22 «Про деякі питання оцінки 

корупційних ризиків», до складу Комісії включено керівників структурних 

підрозділів Комітету, працівників, до обов’язків яких належить здійснення 

внутрішнього аудиту та запобігання й виявлення корупції, а також представник 

установи, що входить до сфери управління Комітету. 

Всього до складу Комісії увійшло 21 фахівець.  

Від громадськості за згодою залучено голову Громадської організації 

«Ревізор» Філона Дмитра Володимировича. 

Комісія створена як постійно діючий колегіальний орган, який провадить 

свою діяльність на громадських засадах та основним завданням якого визначено 

проведення оцінки корупційних ризиків у рамках підготовки антикорупційної 

програми Комітету або під час її періодичного перегляду. 

Комісією, 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, зареєстрованого в Міністерстві 

юстиції України 28 грудня 2016 року за № 1718/29848, ідентифіковано корупційні 

ризики, здійснено їх формальне визначення та проведено оцінку виявлених 

корупційних ризиків. 

З метою можливого отримання додаткових пропозицій від представників 

громадськості та експертів, які володіють знаннями про внутрішнє та зовнішнє 
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середовище Комітету та мають досвід роботи у сфері державного захисту конкуренції 

у підприємницькій діяльності та у сфері публічних закупівель, ідентифіковані 

корупційні ризики в Комітеті та заходи щодо їх усунення були опубліковані на 

офіційному веб-порталі Антимонопольного комітету України (див. за посиланням:). 

 

За результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності Комітету 

підготовлено опис ідентифікованих корупційних ризиків, чинники корупційних 

ризиків та можливі наслідки корупційного правопорушення чи правопорушення, 

пов’язаного з корупцією (додаток 1), та пропозиції щодо заходів з усунення 

(зменшення) рівня виявлених корупційних ризиків, які викладені в таблиці оцінених 

корупційних ризиків, та заходів щодо їх усунення (додаток 2). Розроблені заходи 

щодо усунення корупційних ризиків не потребують виділення додаткових ресурсів 

для їх впровадження. Виконання зазначених заходів дозволить мінімізувати 

корупційні ризики в системі органів Комітету. 

Голова комісії з оцінки корупційних ризиків 

та моніторингу виконання антикорупційної 

програми в Комітеті        М.І. Нечай 

 

 

Секретар комісії з оцінки 

корупційних ризиків        І.Г. Майборода 
 

 

 


