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ЗВІТ
за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності
Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
Відповідно до наказів Міністерства економічного розвитку і торгівлі
України від 02.02.2017 № 130 "Про проведення оцінки корупційних ризиків",
21.02.2017 № 247 "Про утворення комісії з оцінки корупційних ризиків у
Міністерстві економічного розвитку і торгівлі України та затвердження її
положення" та 01.03.2018 № 291 "Про внесення змін до складу комісії з оцінки
корупційних ризиків у Міністерстві економічного розвитку і торгівлі України"
у Мінекономрозвитку проведено відповідні заходи з оцінки корупційних ризиків.
З метою залучення представників громадськості та експертів до процесу
підготовки антикорупційної програми Мінекономрозвитку, на офіційному
веб-сайті Міністерства у розділі "Громадськості" в підрозділі "Запобігання
проявам корупції" опубліковано наказ Мінекономрозвитку від 02.02.2017 № 130
"Про проведення оцінки корупційних ризиків".
Згідно наказу Мінекономрозвитку від 01.03.2018 № 291 до складу комісії з
оцінки корупційних ризиків у Мінекономрозвитку (далі – комісія), включено
двадцять п’ять представників структурних підрозділів Міністерства.
Головою комісії визначено державного секретаря Мінекономрозвитку
Перевезенцева О. Ю.

Додаток 1
Опис ідентифікованих корупційних ризиків, чинники корупційних ризиків
та можливі наслідки корупційного правопорушення чи правопорушення пов’язаного з корупцією
Опис ідентифікованого корупційного
ризику

Чинники корупційного ризику

Можливі наслідки корупційного
правопорушення чи правопорушення
пов’язаного з корупцією

Сфера торговельного захисту
Необ’єктивні\помилкові пропозиції за
результатами проведення торговельних
розслідувань
Встановлення кваліфікаційних критеріїв до
учасників процедури закупівлі, які можуть
обмежити участь належної кількості учасників,
що може спричинити неефективне здійснення
процедури закупівлі

Суб’єктивна оцінка, недостатня прозорість,
відсутність системного механізму проведення
торговельних розслідувань
Суб’єктивна оцінка, недостатня прозорість,
відсутність системного механізму
встановлення кваліфікаційних критеріїв до
учасників процедури закупівлі

Втрата репутації Мінекономрозвитку, судові
процеси
Втрата репутації Мінекономрозвитку,
неналежне представлення інтересів України
під час забезпечення захисту прав та інтересів
України в торговельно-економічній сфері в
рамках СОТ

Сфера розвитку експорту
Можливе виникнення корупційних ризиків з
огляду на відсутність чіткого механізму та
критеріїв формування переліку виставковоярмаркових заходів, проведення яких
фінансується з Державного бюджету України

Відсутність чітких критеріїв оцінки для
визначення переліку виставково-ярмаркових
заходів, проведення яких фінансується з
Державного бюджету України

Вчинення корупційного або пов’язаного з
корупцією правопорушення, втрата репутації
Мінекономрозвитку, судові процеси,
неефективне використання бюджетних коштів

Департамент стратегічного розвитку сектору оборони та безпеки
Здійснення закупівлі без застосування
конкурентних процедур створює ризик
закупівлі продукції низької якості, за
завищеними цінами та можливе лобіювання
приватних інтересів посадовими особами
державних замовників при виконанні ними
функцій держави

Відсутність інформації у відкритих джерелах
про плани закупівель продукції, робіт і послуг
оборонного призначення для потреб ЗСУ,
правоохоронних та розвідувальних органів

Втрата репутації Мінекономрозвитку,
неефективне використання бюджетних коштів,
постачання продукції оборонного призначення
за завищеними цінами, порушення вимоги
законодавства України в частині забезпечення
рівних умов конкурентного середовища у сфері
державних (публічних) закупівель, зокрема на
ринку постачання продукції, робіт та послуг
оборонного призначення
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Сфера промислової політики
Видача атестата спеціалізованого
металургійного переробного підприємства

Нечітка регламентація видачі атестата
спеціалізованого металургійного переробного
підприємства в нормативно-правових актах

Вчинення корупційного або пов’язаного з
корупцією правопорушення,
притягнення працівників до відповідальності,
втрата репутації Мінекономрозвитку, судові
процеси проти Мінекономрозвитку

Сфера управляння державними інвестиціями та підтримки розвитку
Не поточна (не чинна) редакція методичних
рекомендацій експертизи інвестиційних
проектів, які потребують надання державної
підтримки, що подаються головними
розпорядниками бюджетних коштів для
проведення Мінекономрозвитку оцінки
економічної ефективності та надання
експертного висновку за результатами її
проведення

Відсутність поточної (чинної) редакції
методичних рекомендацій(не внесені зміни),
щодо проведення експертизи інвестиційних
проектів та форми висновку за її результатами

Втрата репутації Мінекономрозвитку

Сфера міжнародного торговельно-економічно співробітництва та європейської інтеграції
Відсутність у статті 5 Закону України "Про
зовнішньоекономічну діяльність"
від 16.04.1991 № 959-ХІІ переліку підстав
для: відмови у наданні адміністративної
послуги, внесення змін у Свідоцтво про
реєстрацію, закриття представництва; не
передбачаються вимоги до внесення
інформації про реєстрацію представництв до
Реєстру представництв, а також основні
вимоги до видачі службових карток та інше

Стаття 5 Закону України "Про
зовнішньоекономічну діяльність" не
передбачає чіткого тлумачення питань відмови
у наданні адміністративної послуги, внесення
змін у Свідоцтво про реєстрацію, закриття
представництва, внесення інформації про
реєстрацію представництв до Реєстру
представництв, видачі службових карток та
інше

Затримка терміну внесення змін у Свідоцтво
про реєстрацію, закриття представництва,
видачі службових карток, втрата репутації
Мінекономрозвитку та інше

Сфера інтелектуальної власності
Ймовірне використання службового становища
посадовою особою при прийнятті рішення
щодо можливості державної реєстрації
авторського права на твір та прийнятті рішення
щодо видачі/відмови у видачі контрольних

Наявність у працівника, який бере участь у
формуванні та підготовці проекту рішення
майнового (немайнового) інтересу, його
неуважність, перевантаженість, відсутність
достатнього досвіду і кваліфікації, недостатній

Притягнення посадових осіб до
відповідальності, втрата репутації
Мінекономрозвитку
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марок
Ймовірне використання службового становища
посадовою особою Державного підприємства
«Український інститут інтелектуальної
власності» при розгляді заявок на видачу
охоронних документів на об’єкти права
промислової власності, враховуючи те, що
адміністративна послуга, яка стосується видачі
охоронних документів на об’єкти права
промислової власності надається
Мінекономрозвитку на підставі позитивного
висновку закладу експертизи (ДП
«Український інститут інтелектуальної
власності») про можливість реєстрації об’єкта
права промислової власності за умови подання
заявником платіжного документу про сплату
державного мита за видачу охоронного
документу на об’єкт права промислової
власності

рівень компетентності
Наявність у працівника, який бере участь у
розгляді заявок на видачу охоронних
документів на об’єкти права промислової
власності майнового (немайнового) інтересу,
його неуважність, перевантаженість,
відсутність достатнього досвіду і кваліфікації,
недостатній рівень компетентності

Притягнення посадових осіб до
відповідальності, втрата репутації
Мінекономрозвитку

Сфера туризму та курортів
В абзаці четвертому пункту 6 та пункті 10
Ліцензійних
умов
провадження
туроператорської діяльності, затверджених
постановою Кабінету Міністрів України від
11.11.2015 № 991, не враховано вимоги до
освіти, яку отримують за межами України, а
також до стажу роботи за межами України та
діяльність фізичної особи-підприємця, про які
відсутні записи у трудовій книжці, що є
підтвердженням
освітньо-кваліфікаційного
рівня, стажу роботи керівника здобувача
ліцензії,
необхідного
для
провадження
туроператорської діяльності
Відповідно до пункту 10 Порядку

Суб'єктивна оцінка, відсутність закріпленої у
нормативно-правових актах форми подання
документів, що підтверджують освітньокваліфікаційний рівень, стаж роботи керівника
здобувача ліцензії

Неправомірна видача, відмова у видачі
ліцензії, або залишення заяви про отримання
ліцензії на право провадження
туроператорської діяльності без розгляду,
втрата репутації Мінекономрозвитку,
адміністративні позови до
Мінекономрозвитку

Суб'єктивна оцінка, відсутність закріплення на

Безпідставна відмова у встановленні категорії
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встановлення категорій готелям та іншим
об'єктам, що призначаються для надання
послуг з тимчасового розміщення
(проживання), затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 29.07.2009
№ 803, орган із сертифікації надсилає
документи про результати оцінювання готелю
та пропозиції щодо встановлення йому
відповідної категорії комісії із встановлення
категорій готелям, яка протягом 14 днів
розглядає їх і приймає рішення більшістю
голосів. При цьому, Порядком не передбачено
чіткого переліку документів, що мають
подаватися органами із сертифікації до
Мінекономрозвитку

законодавчому рівні вичерпного переліку
документів про результати оцінювання та
можливість зловживань щодо надання
додаткових документів.

готелям та іншим об'єктам, що призначаються
для надання послуг з тимчасового розміщення
(проживання), втрата репутації
Мінекономрозвитку, судові позови до
Мінекономрозвитку

Організація правового забезпечення
Не доброчесність посадових осіб, залучених до
розроблення та участі у розробленні
нормативно-правових актів з питань, що
відносяться до компетенції
Мінекономрозвитку, перевірці проектів
нормативно-правових актів, що подаються на
підпис керівника, на відповідність вимогам
законодавства, міжнародним договорам
України
Не доброчесність посадових осіб юридичного
департаменту, які залучені до представництва
інтересів Мінекономрозвитку

Відсутність у довіреностях чіткого переліку
прав учасників процесу відповідно до
процесуального законодавства

Наявність колізій у нормах чинного
законодавства, що є підставою для
розроблення Мінекономрозвитку відповідних
підзаконних нормативно-правових актів, що, у
свою чергу, надає можливість для їх
неоднозначного застосування

Вчинення корупційного або пов’язаного з
корупцією правопорушення, притягнення
працівників до відповідальності, втрата
репутації Мінекономрозвитку, судові процеси
проти Мінекономрозвитку

Неналежна організація представлення інтересів Неналежний захист інтересів
Мінекономрозвитку в судах, несвоєчасна
Мінекономрозвитку у судах, можливі
сплата судового збору
неотримання відповідних фінансових
відшкодувань або додаткові фінансові витрати,
втрата авторитету Мінекономрозвитку та
репутаційні втрати держави
Перевищення повноважень посадових осіб під Втрата авторитету Мінекономрозвитку та
час організації та веденні претензійно-позовної репутаційні втрати держави
роботи
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Управління внутрішнього аудиту
Неврегульованість процедури щодо включення
до плану проведення внутрішнього аудиту
об’єктів на підставі даних єдиної бази
фінансових звітів суб’єктів господарювання
державного сектору економіки, що надає
можливість посадовим особам які готують
відповідний план діяти на власний розсуд,
необ’єктивно, всупереч інтересам держави, що
може сприяти вчиненню корупційного чи
пов’язаного з корупцією правопорушень

Відсутність автоматизації процесу збору,
аналізу та зведення інформації єдиної бази
фінансових звітів суб’єктів господарювання
державного сектору економіки

Притягнення посадових осіб до
відповідальності, втрата репутації
Мінекономрозвитку, судові процеси проти
Мінекономрозвитку

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Додаток 2
ТАБЛИЦЯ
оцінених корупційних ризиків та заходів щодо їх усунення
Корупційний ризик

Пріоритет
-ність
корупційн
ого ризику
(низька/
середня/
висока)

Відсутність чітко
визначеного механізму
проведення
антидемпінгових,
антисубсидиційних,
спеціальних
розслідувань

cередня

Відсутність чіткої
процедури визначення
кваліфікаційних
критеріїв учасника під
час проведення
процедури закупівлі
послуг юридичних
радників для
забезпечення захисту

середня

Заходи щодо усунення
корупційного ризику

Особа (особи),
Строк
Ресурси для
відповідальна (і) за виконанн впровадженн
виконання заходу я заходів
я заходів
щодо
усунення
корупцій
ного
ризику
Сфера торговельного захисту

Удосконалення законодавства
торговельного захисту щодо
процедур проведення
розслідувань (внесення змін до
Законів України «Про захист
національного товаровиробника
від демпінгового імпорту», «Про
захист національного
товаровиробника від
субсидованого імпорту», «Про
застосування спеціальних заходів
щодо імпорту в Україну»)
Проведення роз’яснювальної
роботи із працівниками
департаменту торговельного
захисту стосовно дотримання
антикорупційного законодавства,
законодавства в сфері публічних
закупівель та рекомендацій
стосовно здійснення закупівель,
зокрема щодо кваліфікаційних

Очікувані
результати

Зіньковський С. В.
(Департамент
торговельного
захисту)

листопад
2019 р.

Не потребує
виділення
додаткових
ресурсів

Зміни внесено

Козленко Ю. А.
(Департамент
торговельного
захисту)

постійно

Не потребує
виділення
додаткових
ресурсів

Дієві заходи
направлені на
запобігання
корупційного
правопорушення
та
правопорушенням
пов’язаного з
корупцією

2
прав та інтересів
України в торговельноекономічній сфері в
рамках СОТ

критеріїв учасника під час
проведення процедури закупівлі
послуг юридичних радників.

Відсутність чіткого
низька
механізму та критеріїв
формування переліку
виставково-ярмаркових
заходів, проведення
яких фінансується з
Державного бюджету
України

проведено

Сфера розвитку експорту
Штонда О. В.
Внесення змін до постанови
(Департамент
Кабінету Міністрів України
розвитку експорту)
від 22 серпня 2007 р.
№ 1065 “Про вдосконалення
виставково-ярмаркової
діяльності в Україні”

жовтень
2019 р.

Не потребує
виділення
додаткових
ресурсів

Зміни внесено

жовтень
2019 р.

Не потребує
виділення
додаткових
ресурсів

Зміни внесено

листопад
2019 р.

Не потребує
виділення
додаткових
ресурсів

Зміни внесено

Сфера стратегічного розвитку сектору оборони та безпеки
Виконання функцій
висока
Мінекономрозвитку як
уповноваженого органу
з питань координації
діяльності з реалізації
державного
оборонного замовлення
Здійснення координації
діяльності з реалізації
державного
оборонного замовлення
та формування проекту
основних показників
державного
оборонного замовлення

Внесення змін до
Закону України “Про державне
оборонне замовлення”, які
передбачають підвищення рівня
прозорості державних закупівель
за державним оборонним
замовленням, та запровадження
конкурентних процедур при
закупівлі продукції, робіт і
послуг, що становлять державну
таємницю або якщо факт такої
закупівлі відноситься до
інформації, що становить
державну таємницю

Козловець М. А. –
(Департамент
стратегічного
розвитку сектору
оборони та безпеки)

Сфера промислової політики
Видача атестата
спеціалізованого
металургійного
переробного

низька

Удосконалення законодавства у
сфері регулювання діяльності з
металобрухтом щодо порядку
видачі атестата спеціалізованого

Черних О. О.
Задорожний О. О.
Мініцька О. В.
(Департамент

3
підприємства

металургійного підприємства
промислової
(внесення змін до Закону України політики)
«Про металобрухт» та
приведення у відповідність
нормативно-правових актів)

Сфера управляння державними інвестиціями та підтримки розвитку
Не поточна (не чинна)
редакція методичних
рекомендацій
експертизи
інвестиційних
проектів, які
потребують надання
державної підтримки,
що подаються
головними
розпорядниками
бюджетних коштів для
проведення
Мінекономрозвитку
оцінки економічної
ефективності та
надання експертного
висновку за
результатами її
проведення

низька

Внесення змін в нормативноправові акти:-внесення змін в
методичні рекомендації (зміни в
наказ Мінекономрозвитку від
13.03.2013 № 243)з урахуванням
змін до постанови Кабінету
Міністрів України
від 9 червня 2011 р. № 70

Гришкевич О. М.
Спічак Н. І.
(Департамент
державних
інвестиційних
проектів та
підтримки
розвитку)

IV квартал

2019 р.

Не потребує
виділення
додаткових
ресурсів

Зміни внесено

Сфера міжнародного торговельно-економічно співробітництва та європейської інтеграції
Недосконалість
нормативно-правових
актів, згідно з якими
здійснюється
реєстрація
представництв
іноземних суб’єктів
господарської

низька

Надання пропозицій до проекту
Закону України "Про внесення
змін до статті 5 Закону України
"Про
зовнішньоекономічну
діяльність"
(технічна назва)

Котушенко А. М.
грудень
(департамент
2019 р.
міжнародного
торговельноекономічно
співробітництва та
європейської
інтеграції)

Не потребує
виділення
додаткових
ресурсів

Зміни внесено

4
діяльності в Україні

Сфера інтелектуальної власності
Ймовірне
низька
використання
службового становища
посадовою особою при
прийнятті
рішення
щодо
можливості
державної
реєстрації
авторського права на
твір
та
прийнятті
рішення
щодо
видачі/відмови у видачі
контрольних марок

Ймовірне
низька
використання
службового становища
посадовою особою
Державного
підприємства
«Український інститут
інтелектуальної
власності» при розгляді
заявок на видачу
охоронних документів
на об’єкти права
промислової власності,
враховуючи те, що
адміністративна
послуга, яка стосується
видачі охоронних

Проведення роз’яснювальної
роботи з посадовими особами, які
безпосередньо здійснюють
розгляд заяв про державну
реєстрацію авторського права на
твір та про видачу контрольних
марок, щодо суворого
дотримання антикорупційного
законодавства та законодавства в
сфері інтелектуальної власності

Жалдак В.О.
Шкураков С.О.
Єсєв В.Д.
(Департамент
інтелектуальної
власності)

постійно

Моніторинг (перевірка)
відповідності їх дій щодо
дотримання вимог законодавства
у сфері інтелектуальної власності
при прийнятті відповідного
рішення
Проведення бесід та
роз’яснювальної роботи з
посадовими особами, які
безпосередньо здійснюють
розгляд заявок на видачу
охоронних документів на об’єкти
права промислової власності,
щодо суворого дотримання
антикорупційного законодавства
та законодавства у сфері
інтелектуальної власності

Жалдак В.О.
Шкураков С.О.

раз на
півроку

Кудін А. В.
(Український
інститут
інтелектуальної
власності)

постійно

Моніторинг (перевірка)
відповідності посадових осіб, які
безпосередньо здійснюють
розгляд заявок на видачу
охоронних документів на об’єкти

Кудін А. В.
(Український
інститут
інтелектуальної
власності)

раз на
півроку

Не потребує
виділення
додаткових
ресурсів

Дієві
заходи
направлені
на
запобігання
корупційного
правопорушення
та
правопорушення
пов’язаного
з
корупцією
проведено
моніторинг
проведено

Не потребує
виділення
додаткових
ресурсів

Дієві заходи
направлені на
запобігання
корупційного
правопорушення
та
правопорушення
пов’язаного з
корупцією
проведено
Моніторинг
проведено

5
документів на об’єкти
права промислової
власності надається
Мінекономрозвитку на
підставі позитивного
висновку закладу
експертизи (ДП
«Український інститут
інтелектуальної
власності») про
можливість реєстрації
об’єкта права
промислової власності
за умови подання
заявником платіжного
документу про сплату
державного мита за
видачу охоронного
документу на об’єкт
права промислової
власності

права промислової власності,
щодо дотримання вимог
законодавства в сфері
інтелектуальної власності при
складанні відповідного висновку
про можливість/неможливість
державної реєстрації об’єкта
права промислової власності.

Сфера туризму та курортів
Відсутність вичерпного низька
переліку вимог до
документів, що
підтверджують
освітньокваліфікаційний рівень,
стаж роботи керівника
здобувача ліцензії, що
додаються до заяви про
отримання ліцензії на
право провадження
туроператорської
діяльності
Відсутній перелік
низька

Внесення змін до Ліцензійних
умов провадження
туроператорської діяльності в
частині визначення чіткого
переліку документів (їх витягів),
що підтверджують освітньокваліфікаційний рівень, стаж
роботи керівника здобувача
ліцензії на право провадження
туроператорської діяльності.

Мартиновська В. В.
Осадча Л. М.
Гришукова Т. О.
(Департамент
туризму та
курортів)

ІІ квартал
2019 р.

Не потребує
виділення
додаткових
ресурсів

Зміни внесено

Внесення змін до чинного

Мартиновська В. В.

IVкварта

Не потребує

Зміни внесено

6
документів, що
подаються органами
сертифікації про
результати оцінювання
відповідності готелів та
інших об'єктів, що
призначаються для
надання послуг з
тимчасового
розміщення
(проживання), вимогам
до заявленої категорії

законодавства щодо зміни
процедури встановлення
категорій об'єктам туристичної
інфраструктури.

Каштан Н. М.
Гришукова Т. О.
(департамент
туризму та
курортів)

2019 р.

виділення
додаткових
ресурсів

грудень
2019 р.

Не потребує
виділення
додаткових
ресурсів

Організація правового забезпечення
Вплив зацікавлених
низька
осіб на посадових осіб
юридичного
департаменту, які
залучені до
розроблення та участі у
розробленні
нормативно-правових
актів, що відносяться
до компетенції
Мінекономрозвитку

Вплив зацікавлених
осіб на представлення
юридичного
департаменту
Мінекономрозвитку у
суді під час підготовки
документів або
безпосереднього

низька

Моніторинг (перевірка)
відповідності дій посадових осіб
юридичного департаменту, які
залучені до розроблення та участі
у розробленні нормативноправових актів, що відносяться
до компетенції
Мінекономрозвитку
Вжиття заходів щодо внесення
змін до актів законодавства, у
разі виявлення у них колізій
щодо врегулювання відповідних
правовідносин
Моніторинг (перевірка)
відповідності дій посадової особи
юридичного департаменту, яка
наділяється відповідним правом
представництва щодо
дотримання ними
процесуального законодавства
(зокрема в частині

Базанова Т. В.
Тринус Ф. А.
Лініченко Д. В.
(юридичний
департамент)

Моніторинг
проведено

Заходи здійснено

Базанова Т. В.
Харабара Т. І.
Лініченко Д. В.
(юридичний
департамент)

грудень
2019 р.

Не потребує
виділення
додаткових
ресурсів

Моніторинг
проведено

7
представництва
інтересів
Мінекономрозвитку.

Перевищення
повноважень
посадових осіб під час
організації та ведення
претензійної та
позовної роботи

низька

необґрунтованої відмови від
позову, його визнання тощо).
Перегляд переліків посадових
осіб юридичного департаменту,
які уповноважені представляти
інтереси Мінекономрозвитку в
суді та скасування довіреностей
особам, які звільнилися або щодо
яких за результатами
моніторингу (перевірки) було
встановлено порушення ними
процесуального законодавства.
Закріплення у довіреностях
усього переліку прав учасників
процесу відповідно до
процесуального законодавства

Базанова Т. В.
Харабара Т. І.
Лініченко Д. В.
(Юридичний
департамент)

грудень
2019 р.

Не потребує
виділення
додаткових
ресурсів

Внесення змін у довіреності,
видані органом влади, з метою
встановлення обмежень щодо
визнання та відмови від позовів

Виконано

Зміни внесено

Управління внутрішнього аудиту
Неврегульованість
низька
процедури включення
до плану проведення
внутрішнього аудиту
об’єктів на підставі
використання
даних
єдиної бази фінансових
звітів
суб’єктів
господарювання
державного
сектору
економіки

Розробити та подати на
затвердження Міністру
нормативно правові документи
щодо деяких питань відбору
об’єктів для проведення
планових внутрішніх аудитів,
якими зазначити джерело
отримання інформації: данні з
єдиної бази фінансових звітів.
Використання даних єдиної бази
фінансових звітів суб’єктів
господарювання державного
сектору економіки, при
плануванні проведення

Єрмілова Г.Ю.
(Управління
внутрішнього
аудиту)

жовтень
2019 р.

Не потребує
виділення
додаткових
ресурсів

Виконано

8
внутрішнього аудиту,
унеможливить діяти посадовим
особам на власний розсуд,
необ’єктивно, всупереч інтересам
держави та виключить
можливість вчинення
корупційного чи пов’язаного з
корупцією правопорушення

______________________________________________________________

