
 

Розширені можливості  
щодо оцінки корупційних 

ризиків 

Вдала практика полягає у публічному 

висвітленні на сайтах Міністерства з 

питань реінтеграції тимчасово 

окупованих територій України (далі – 

Мінреінтеграція) та Державної архівної 

служби України (далі - Укрдержархів) 

інформації щодо збору пропозицій з 

приводу можливих корупційних ризиків 

у діяльності органу влади. 

 

Зокрема, на сайті Мінреінтеграції 

розміщено дані про електронну 

поштову скриньку, куди можна 

направляти пропозиції з питань 

корупційних ризиків у діяльності органу. 

Важливо, що є примітка, що такі листи 

не розглядаються як звернення 

громадян та не передбачають відповіді. 

 

На сайті Укрдержархіву у рубриці 

"Запобігання корупції" утворено 

підрозділ "До уваги представників 

громадськості та експертів". 

У ньому міститься запрошення 

представникам громадськості та 

експертам щодо обговорення проєкту 

Антикорупційної програми органу, 

пропозиції щодо надсилання інформації 

для ідентифікації (виявлення) 

корупційних ризиків у нормативно-

правових актах та організаційно-

управлінській діяльності органу, а також 

розміщена інформація про публічні 

заходи, присвячені обговоренню 

проєкту Антикорупційної програми 

органу. У цьому ж розділі розміщено 

Анкету для визначення напрямів роботи 

Укрдержархіву, для яких необхідно 

провести оцінку корупційних ризиків, 

що розширює методичну основу у 

виявленні корупційних ризиків. 
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Прийняти рішення про залучення стейкхолдерів, 

інших зацікавлених осіб до обговорення проєкту 

Антикорупційної програми 

Створити електронну поштову скриньку та/або 

онлайн-форму для надання пропозицій та 

зауважень  

Розмістити контактну інформацію у відкритому 

доступі на офіційному вебсайті організації 

Опрацювати та узагальнити надані рекомендації  

Підготувати та оприлюднити звіт за результатами 

направлених коментарів 



 

Така практика буде актуальна для всіх 

державних органів, органів місцевого 

самоврядування, а також юридичних осіб 

різних типів. 

 

Висвітлення такої інформації допомагає 

органу влади забезпечувати постійний 

контакт із ідентифікацією актуальних 

корупційних ризиків у його діяльності 

шляхом збору пропозицій. 

Проактивне залучення до обговорення 

представників громадськості та 

експертів з використанням онлайн-

форми анонімного опитування під час 

виявлення та оцінки корупційних 

ризиків 

ризиків сприятиме формуванню 

громадської підтримки дій керівництва 

органу в напрямі запобігання корупції, 

прозорої діяльності з оцінювання 

корупційних ризиків та підготовки 

якісної Антикорупційної програми.  

Крім того, така взаємодія підвищує 

довіру до органу, його імідж та 

репутацію. 

Окремий розділ "Пропозиції з оцінки корупційних 

ризиків" розміщений на офіційному вебсайті 

Мінреінтеграції: https://cutt.ly/0QItSuC    

 

 
Розділ "До уваги представників громадськості та 

експертів" розміщений на офіційному вебсайті 

Укрдержархіву: https://cutt.ly/aj918Ys  
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