Додаток 1
до Антикорупційної програми
Державної екологічної інспекції України на 2020-2021 роки

ЗАТВЕРДЖЕНО
Голова
Державної екологічної інспекції України
_________________А.М. Мальований
_____________________ 2020 року
ЗВІТ
за результатами проведення оцінки корупційних
ризиків у Державній екологічній інспекції України на 2020-2021 роки
На виконання наказу Національного агентства з питань запобігання
корупції від 12.10.2020 № 459/20 відповідно до наказу Державної екологічної
інспекції України (далі — Держекоінспекція) від 30.10.2020 № 403, керуючись
Методологією оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади,
затвердженої рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції
від 02.12.2016 № 126, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28.12.2017
за № 1718/29848, з метою здійснення ідентифікації корупційних ризиків,
визначення чинників їх виникнення та заходів запобігання і мінімізації
корупційних ризиків, утворено Комісію з проведення оцінки корупційних
ризиків Державної екологічної інспекції України на 2020-2021 роки (далі —
Комісія) у наступному складі:
Ковальчук Олександр Юрійович

Завідувач Сектору з питань запобігання та
виявлення корупції, голова Комісії

Книш Володимир Вячеславович

Головний спеціаліст сектору взаємодії з
громадськістю та ЗМІ Управління
організаційної діяльності, секретар Комісії

Черевко Віктор Миколайович

Начальник Управління державного
екологічного нагляду (контролю) природних
ресурсів

Литвиненко Вадим Олександрович

Начальник Управління державного
екологічного нагляду (контролю)
біоресурсів

Федоренко Олександр Вікторович

Начальник Управління організаційної
діяльності

Постоленко Віталій Володимирович

Начальник Управління державного
екологічного нагляду (контролю)
промислового забруднення

Гриб Віталій Вячеславович

Начальник Відділу правового забезпечення

Мельнічук Лідія Андріївна

Заступник начальника Відділу
бухгалтерського обліку та фінансів

Бойко Ольга Петрівна

Заступник начальник Відділу управління
персоналом

Костіна Олена Львівна

В.о. начальника Відділу документування та
контролю

Зубович Ігор Олегович

Завідувач Сектору з внутрішнього аудиту

Грицан Наталія Анатоліївна

Завідувач Сектору взаємодії з центральними
органами виконавчої влади та місцевого
самоврядування

Остапчук Анатолій Васильович

В.о. начальника Сектору з питань
цифрового розвитку, цифрових
трансформацій і цифровізації (CDTO)

Розсоха Анатолій Миколайович

Головний спеціаліст з питань мобілізаційної
роботи

Соніч Станіслав Станіславович

Головний спеціаліст з питань міжнародного
співробітництва

Гребельник Марина Миколаївна

Головний спеціаліст з питань організації та
проведення процедур закупівель

Комісією визначено об’єкти корупційних ризиків у діяльності
Держекоінспекції, пов’язані із здійсненням повноважень, передбачених
Положенням про Державну екологічну інспекцію України, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 19.04.2017 № 275. При проведенні
оцінки корупційних ризиків здійснено аналіз Антикорупційної програми
Держекоінспекції за 2019 рік, вжитих заходів щодо мінімізації корупційних
ризиків та досягнутих результатів у сфері запобігання та виявлення корупції.
Оцінку корупційних ризиків здійснено із урахуванням особливостей
напрямів діяльності Держекоінспекції та визначених чинним законодавством і
Положенням про Державну екологічну інспекцію України функцій, внутрішніх

та зовнішніх чинників, які сприяють вчиненню корупційних або пов’язаних із
корупцією правопорушень. Під час проведення оцінки корупційних ризиків
проаналізовано функції та повноваження Держекоінспекції, в тому числі
здійснення повноважень державними службовцями Держекоінспекції у зрізі
вимог нормативно-правових актів України: Земельного кодексу України, Водного
кодексу України, Кодексу України про надра, Лісового кодексу України, Кодексу
України про адміністративні правопорушення, Господарського кодексу, Закону
України “Про звернення громадян”, Закону України “Про доступ до публічної
інформації”, Закону України “Про охорону навколишнього природного
середовища”, Закону України “Про мисливське господарство та полювання”,
Закону України “Про природно-заповідний фонд”, Закону України “Про
ліцензування певних видів господарської діяльності”, Закону України “Про
рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів”,
Закону України “Про Червону книгу України”, Закону України “Про відходи”,
Закону України “Про охорону атмосферного повітря”, Закону України “Про
Основні засади (стратегію) державної екологічної політики на період до 2030
року”, Закону України “Про основні засади державного нагляду (контролю) у
сфері господарської діяльності”, розпорядження Кабінету Міністрів України від
21.02.2018 № 102 “Питання реалізації Концепції реформування системи
державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного
середовища”,
розпорядження
Кабінету
Міністрів
України
від 31.05.2017 № 616-Р “Про схвалення Концепції реформування системи
державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного
середовища”, та інших.
За результатами проведення оцінки корупційних ризиків у діяльності,
Комісією підготовлено формальне визначення корупційних ризиків за
результатами їх ідентифікації у діяльності Держекоінспекції (додаток 1), опис
ідентифікованих корупційних ризиків у діяльності Держекоінспекції, чинників
корупційних ризиків та можливих наслідків корупційних правопорушень чи
правопорушень, пов’язаних з корупцією (додаток 2), таблицю оцінених
корупційних ризиків та заходів щодо їх усунення (додаток 3).
Завідувач Сектору з питань
запобігання та виявлення корупції

О.Ю. Ковальчук

