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Звіт 

за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності 

Державної інспекції архітектури та містобудування України 

 

Оцінку корупційних ризиків у діяльності Державної інспекції архітектури 

та містобудування України, а також територіальних органах, які є 

підпорядкованими структурними підрозділами апарату ДІАМ, проведено 

відповідно до Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності 

органів влади, затвердженої рішенням Національного агентства з питань 

запобігання корупції від 02 грудня 2016 року № 126, зареєстрованим в 

Міністерстві юстиції України 28 грудня 2016 року за №1718/29848 (далі - 

Методологія).  

Відповідно до пункту 3 розділу І, пункту 2 розділу ІІ Методології було 

прийнято наказ Державної інспекції архітектури та містобудування України від 

19 серпня 2021 року №60 «Про проведення оцінки корупційних ризиків у 

діяльності Державної інспекції архітектури та містобудування України». 

Ідентифікація корупційних ризиків була проведена Комісією з оцінки 

корупційних ризиків, до членів якої були включені державні службовці, 

залучені до основних напрямів діяльності ДІАМ, а саме: Департаменту 

державного архітектурно-будівельного контролю,  Департаменту державного 

архітектурно-будівельного нагляду, Департаменту сервісних послуг, 

Департаменту фінансів, Департаменту правового забезпечення, Департаменту 

роботи з персоналом та організаційного розвитку, Відділу внутрішнього 

аудиту, Відділу контролю та внутрішньої безпеки, Сектору з питань 

запобігання та виявлення корупції.  

Громадськість та експерти не виявили бажання взяти участь в оцінці 

корупційних ризиків. 
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Оцінка корупційних ризиків проведена Комісією згідно з робочим планом, 

затвердженим від 06 вересня 2021 року та в якому визначені об’єкти оцінки 

корупційних ризиків відповідно до функцій та завдань ДІАМ, визначених 

Положенням ДІАМ, строки та особи, відповідальні за проведення оцінки 

корупційних ризиків, а також джерела інформації, методи та способи оцінки 

корупційних ризиків.  

Ідентифікація корупційних ризиків у діяльності ДІАМ була проведена 

шляхом дослідження (аналізу) зовнішнього та внутрішнього середовища ДІАМ 

на предмет виявлення чинників корупційних ризиків у нормативно-правових 

актах і організаційно-управлінській діяльності ДІАМ.  

Для проведення оцінки корупційних ризиків у діяльності ДІАМ 

використано такі джерела інформації: закони та підзаконні нормативно-

правові акти, які регулюють діяльність ДІАМ, локальні акти, положення про 

структурні підрозділи, посадові інструкції, а також відомості із відкритих 

джерел (публікації в засобах масової інформації), листування з фізичними та 

юридичними особами, дослідження у сфері містобудівної діяльності. 

За результатами проведеної роботи ідентифіковано 30 корупційних 

ризиків у діяльності ДІАМ, здійснено їх формальне визначення, підготовлено 

опис ідентифікованих корупційних ризиків у діяльності ДІАМ, чинники 

корупційних ризиків та можливі наслідки корупційного правопорушення чи 

правопорушення пов’язаного з корупцією та пропозиції щодо заходів їх 

усунення (Додаток № 1 до Антикорупційної програми). 

У додатках до звіту частково враховані коментарі, які надійшли від 

громадськості на етапі публічного громадського обговорення проєкту 

Антикорупційної програми ДІАМ на 2022 рік. 

 

 

Голова Комісії з оцінки  

корупційних ризиків та моніторингу 

виконання антикорупційної програми  

Державної інспекції архітектури  

та містобудування України                                                   Олександр СЕМЕНІЙ 
 


