
ДЕРЖАВНА ІНСПЕКЦІЯ АРХІТЕКТУРИ ТА 
МІСТОБУДУВАННЯ УКРАЇНИ

Н А К А З
_____________________                         Київ                                       № ___________

Про проведення оцінювання корупційних 
ризиків у діяльності Державної інспекції 
архітектури та містобудування України 

Відповідно до статті 19 Закону України «Про запобігання корупції»,               
підпункту 28 пункту 11 Положення про Державну інспекцію архітектури та 
містобудування України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 
від 23.12.2020 № 1340, пункту 2 розділу ІІІ Методології управління корупційними 
ризиками, затвердженої наказом Національного агентства з питань запобігання 
корупції від 28.12.2021 № 830/21, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 
17.02.2022 за № 219/37555, з метою здійснення заходів щодо запобігання та протидії 
корупції, контролю за їх здійсненням у Державній інспекції архітектури та 
містобудування України, 

НАКАЗУЮ:

1. Розпочати проведення оцінювання корупційних ризиків у діяльності 
Державної інспекції архітектури та містобудування України у форматі 
самооцінювання. 

2. Сектору з питань запобігання та виявлення корупції забезпечити формування 
персонального складу робочої групи з оцінювання корупційних ризиків у 
Державній інспекції архітектури та містобудування України (далі – робоча група).

3. Робочій групі після її утворення провести оцінювання корупційних ризиків у 
діяльності Державної інспекції архітектури та містобудування України у строк           
до 01.12.2022. 
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4. Сектору з питань запобігання та виявлення корупції за результатами 
оцінювання корупційних ризиків у діяльності Державної інспекції архітектури та 
містобудування України підготувати в установленому порядку антикорупційну 
програму Державної інспекції архітектури та містобудування України у строк         
до 01.03.2023. 

5. Керівникам самостійних структурних підрозділів у строк до 06.09.2022 
забезпечити надання Сектору з питань запобігання та виявлення корупції 
кандидатур для включення до складу робочої групи. 

6. Сектору з питань запобігання та виявлення корупції забезпечити можливість 
надання представниками громадськості кандидатур для включення до складу 
робочої групи шляхом направлення пропозиції на електронну адресу Державної 
інспекції архітектури та містобудування України office@diam.gov.ua протягом         
10 днів з дня опублікування цього наказу. 

7. Управлінню організаційного та інформаційно-аналітичного забезпечення 
діяльності забезпечити розміщення цього наказу на офіційному вебсайті Державної 
інспекції архітектури та містобудування України у строк не пізніше 3 робочих днів 
з дня прийняття цього наказу. 

8. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 

Голова                                                                                                        Семен КРИВОНОС


