
ПРОЄКТ
Додаток 1 
до Антикорупційної програми 
Секретаріату Уповноваженого із 
захисту державної мови 
на 2021-2023 роки

ЗАТВЕРДЖУЮ
Керівник Секретаріату 
Уповноваженого із захисту 
державної мови
__________________Юрій Зубко
«___» _____________ 2021 року

ЗВІТ
за результатами проведеної оцінки корупційних ризиків у діяльності

Секретаріату Уповноваженого із захисту державної мови (доопрацьований)

Відповідно  до  статті  19  Закону  України  «Про  запобігання  корупції»,
Методології  оцінювання  корупційних  ризиків  у  діяльності  органів  влади,
затвердженої рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від
02.12.2016  №  126,  зареєстрованої  в  Міністерстві  юстиції  України  
від  28.12.2016  за  №  1718/29848,  Методичних  рекомендацій  щодо  підготовки
антикорупційних програм органів влади, затверджених рішенням Національного
агентства з питань запобігання корупції від 19.01.2017 № 31, наказів Секретаріату
Уповноваженого  із  захисту  державної  мови  від  30.12.2021  №  11  «Про  деякі
питання оцінки корупційних ризиків у діяльності Секретаріату Уповноваженого із
захисту державної мови», від 08.02.2021 № 6-С «Про внесення змін до наказу від
30.12.2021  №  11»,  від  29.07.2021  №17-С  «Про  внесення  змін  до  наказу  від
08.02.2021№  6-С  здійснено  комплекс  заходів  з  ідентифікації  та  оцінки
корупційних ризиків, причин, що їх породжують, та умов, що їм сприяють.

Згідно з наказом Секретаріату Уповноваженого із захисту державної мови від
30.12.2021  № 11  «Про  деякі  питання  оцінки  корупційних  ризиків  у  діяльності
Секретаріату  Уповноваженого  із  захисту  державної  мови»   (з  відповідними
змінами затвердженими наказами Секретаріату щодо зміни  персонального складу
Комісії  від  08  лютого  2021  року  №  6-С  «Про  внесення  змін  до  наказу  від
30.12.2020 №11» та від 29 червня 2021року № 17-С «Про внесення змін до наказу
від 08 лютого 2021 року), було створено Комісію з оцінки корупційних ризиків у
Секретаріаті, введено в дію Положення про Комісію з оцінки корупційних ризиків
у  Секретаріаті  та  розпочато  роботу  щодо  визначення  об’єктів  оцінки,  джерел
інформації  та  їх  опрацювання  на  предмет  наявності  корупційних  ризиків,  їх
попередньої  ідентифікації  та  оцінки,  визначення  потенційних  заходів  щодо
усунення корупційних ризиків.

У зв'язку з не погодженням  Національним агентством з питань запобігання
корупції  Антикорупційної  програми   Секретаріату  Уповноваженого  із  захисту
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державної  мови  на  2021-2023  роки  (наказ  Національного  агентства  з  питань
запобігання корупції від 15.04.2021               № 219/21 «Про відмову у погодженні
(непогодження)  антикорупційної  програми   Секретаріату  Уповноваженого  із
захисту державної мови на 2021-2023 роки», Комісія з оцінки корупційних ризиків
Секретаріату  Уповноваженого  із  захисту  державної  мови  з  урахуванням
висловлених зауважень  Національним агентством з питань запобігання корупції
доопрацювала та виправила недоліки в   Антикорупційної програми  Секретаріату
Уповноваженого із захисту державної мови на 2021-2023 роки.

З метою залучення до процесу ідентифікації корупційних ризиків у діяльності
Секретаріату  представників  громадськості,  експертів  та  фахівців  у  сфері
запобігання  корупції,  на  офіційному  вебсайті  Уповноваженого  із  захисту
державної  мови  було  розміщено  наказ  Секретаріату  
від 30.12.2020 № 11 про деякі питання оцінки корупційних ризиків у діяльності
Секретаріату  Уповноваженого  із  захисту  державної  мови.  Представники
громадськості мали можливість надіслати свої пропозиції на електронну адресу:
anticor@mova-ombudsman.gov.ua, з подальшим направленням паперового варіанту
на  поштову  адресу:  01001,  м.  Київ,  провулок  Музейний,  12,  або  надати  свої
пропозиції усно за контактним телефоном Секретаріату:  +38 (044)  256-80-64, або
долучитися до обговорення відбувалось на платформі Zoom.

Пропозицій  щодо  залучення  до  Комісії  з  оцінки  корупційних  ризиків
Секретаріату представників громадськості та експертів або пропозиції до проєкту
Антикорупційної програми Секретаріату на 2021-2023 роки не надходило.

До  складу  Комісії  з  оцінки  корупційних  ризиків  у  Секретаріаті  включено
першого заступника керівника Секретаріату, керівників структурних підрозділів та
головних спеціалістів Секретаріату, а саме:

Шпак Аліна 
Володимирівна

Перший заступник керівника Секретаріату, 
голова Комісії

Сейдаметов Руслан 
Рідванович

Заступник начальника Відділу юридичного 
забезпечення та розгляду скарг юридичних і 
фізичних осіб

Гребиниченко Руслан 
Валентинович

Завідувач Служби персоналу (самостійний 
сектор)

Генералюк Віктор 
Вікторович

Начальник Відділу державного контролю

Мовчан Олександр 
Володимирович

Головний спеціаліст з питань внутрішнього 
аудиту

Антоненко Олена 
Петрівна

Головний спеціаліст Відділу фінансового 
забезпечення та бухгалтерського обліку

Також  до  роботи  залучалися  інші  працівники  Секретаріату,  які  надавали
інформацію,  необхідну  для  проведення  ідентифікації  та  оцінки  корупційних
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ризиків,  щодо  чинників,  які  їх  породжують,  можливих  наслідків  корупційних
ризиків  та  заходів,  які  необхідно  вжити  з  метою унеможливлення  (мінімізації)
ідентифікованого корупційного ризику. Звернень від представників громадськості
та  експертів  щодо  залучення  їх  до  процесу  оцінки  корупційних  ризиків  до
Секретаріату не надходило.

У результаті проведеної роботи було виявлено, ідентифіковано та оцінено 12
корупційних ризиків, із них 3 ризики із середньою пріоритетністю та 9 ризиків із
низькою пріоритетністю.

Інформація щодо об’єктів оцінки корупційних ризиків, використаних джерел
інформації,  методів  і  способів  проведення  оцінки,  критеріїв  визначення  рівня
ймовірності  та  наслідків  корупційного  правопорушення  або  правопорушення,
пов’язаного з корупцією, інформація щодо проаналізованих нормативно-правових
актів (у тому числі під час проведення оцінки корупційних ризиків) подається до
Національного агентства з питань запобігання корупції разом із Антикорупційною
програмою  Секретаріату  Уповноваженого  із  захисту  державної  мови  та
супровідним листом до неї.

За  результатами  оцінки  корупційних  ризиків  у  Секретаріаті  підготовлено
опис  ідентифікованих  корупційних  ризиків  у  Секретаріаті  Уповноваженого  із
захисту  державної  мови,  чинники  корупційних  ризиків  та  можливі  наслідки
корупційного  правопорушення  чи  правопорушення,  пов’язаного  з  корупцією
(додаток 1 до Звіту) та пропозиції  щодо заходів  із  усунення (мінімізації)  рівня
виявлених  корупційних  ризиків,  що  викладені  у  таблиці  оцінених  корупційних
ризиків і заходів щодо їх усунення (мінімізації) у Секретаріаті Уповноваженого із
захисту державної мови (додаток 2 до Звіту).

Додатки:

1. Додаток  1  -  «Опис  ідентифікованих  корупційних  ризиків  у  Секретаріаті
Уповноваженого  із  захисту  державної  мови,  чинники  корупційних  ризиків  та
можливі наслідки корупційного правопорушення чи правопорушення, пов’язаного
з корупцією», на 6 арк.

2. Додаток  2  -  «Таблиця  оцінених  корупційних  ризиків  і  заходів  щодо  їх
усунення (мінімізації) у Секретаріаті Уповноваженого із захисту державної мови»,
на 19 арк.

Голова Комісії з оцінки корупційних
ризиків у Секретаріаті Уповноваженого
із захисту державної мови                            ____________               Аліна ШПАК 
                                                                                                                      (підпис)  


