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ЗВІТ
про виконання Плану роботи Відділу з питань запобігання та виявлення корупції

Міністерства фінансів України за 2022 рік

№ 
з/п Зміст заходу Термін виконання Відповідальні за 

виконання Очікувані результати

1.

Організація роботи Комісії з оцінки корупційних 
ризиків у діяльності Міністерства фінансів України 
(далі – Мінфіну), підготовка звіту за результатами 
оцінки

Протягом року Рубан І. В.
Палюх О. М.

Відповідно до листа НАЗК від 21.03.2022 
№ 20-13/10165-22 щодо організації роботи із запобігання 
та виявлення корупції в умовах воєнного стану, функція 
з організації роботи з оцінки корупційних ризиків у 
діяльності організації та підготовки заходів щодо їх 
усунення тимчасово припинена.

2. Підготовка проекту Антикорупційної програми 
Міністерства фінансів України 2023 – 2024 роки

до 30 грудня
 2022 року

Рубан І. В.
Палюх О. М.

Відповідно до листа НАЗК від 21.03.2022 
№ 20-13/10165-22 щодо організації роботи із запобігання 
та виявлення корупції в умовах воєнного стану, функція 
з підготовки та прийняття антикорупційної програми, 
зміни до неї тимчасово припинена.

3. Проведення моніторингу та оцінки стану 
виконання Антикорупційної програми

У строки, визначені 
Антикорупційною 

програмою

Проценко І. Ю.
Палюх О. М.

Зелінська О. В.
Палійчук О. М.

Забезпечено виконання Розділу ІV Антикорупційної 
програми Міністерства фінансів України на 2021 – 2022 
роки, затвердженої наказом Мінфіну від 31.08.2021 
№ 493 (зі змінами). 

Відповідно до листа НАЗК від 01.09.2022 
№ 22-05/18724-22 здійснено реєстрацію на 
Антикорупційному порталі уповноважених 
підрозділів/осіб (далі – Антикорупційний портал) та 
виконано роботу з модулю Антикорупційної програми. 



Звіт з виконання Антикорупційної програми за 2021 
рік сформований та поданий до Антикорупційного 
порталу. 

4.
Підготовка та подання до НАЗК інформації щодо 
діяльності Відділу з питань запобігання та 
виявлення корупції (далі – Відділ) 

до 10 лютого 
2022 року

Рубан І. В.
Проценко І. Ю.

Палюх О. М.

Відповідно до листів НАЗК від 04.02.2022 
№ 22-03/5746-22 та від 21.03.2022 № 20-13/10165-22 
щодо організації роботи із запобігання та виявлення 
корупції в умовах воєнного стану, функція з надання 
інформації НАЗК про результати своєї діяльності 
припинено.

5.
Участь працівників Відділу у навчальних заходах з 
підвищення кваліфікації з питань запобігання 
корупції та забезпечення доброчесності

Протягом року Усі працівники 
Відділу

Працівниками Відділу пройдено тематичні тренінги 
та отримано сертифікати щодо проходження 
спеціалізованих короткострокових курсів, а саме:
- «Практика організації роботи із запобігання та 
виявлення корупції – 2022»; 
- «Управління корупційними ризиками»;
- «Зрозуміло про конфлікт інтересів».

Крім цього, взято участь у навчаннях щодо:
- «Проведення ґендерного аудиту в органах виконавчої 
влади та органах місцевого самоврядування»;
- «Державним службовцям про державну службу»;
- «Лідерство: рівні можливості»;
- «Дистанційна робота для публічних службовців».

6.
Проведення внутрішніх навчальних заходів з 
антикорупційної тематики для працівників 
Мінфіну

Протягом року Усі працівники 
Відділу

Сформовано навчальні презентаційні матеріали щодо 
основних актуальних змін в антикорупційному 
законодавстві, які регулярно надсилались працівникам 
Мінфіну електронною поштою, а саме:
- практичний приклад застосування положень Закону 
України «Про запобігання корупції»;
- про подання повідомлень про суттєві зміни у майновому 
стані;
- про тест на наявність/відсутність конфлікту інтересів;
- про правильність зазначення інформації в декларації;
- про уникнення помилок в декларації;
- про роботу Реєстру декларацій;
- роз’яснення НАЗК щодо встановлення премій і 
надбавок;



- про декларування коштів, які зібрані на допомогу армії;
- про нову функцію «Дані для декларації»;
- про отримання грошової допомоги за кордоном;
- про нову функцію в Реєстрі декларацій;
- що та куди повідомляти викривачам про війну в Україні;
- про подання декларацій під час воєнного стану;
- ознайомлення з позицією НАЗК стосовно публічних 
службовців, які зараз боронять Батьківщину та проходять 
військову службу та службу у складі Сил територіальної 
оборони Збройних сил України чи добровольчих 
формувань територіальних громад щодо обмеження 
сумісництва і суміщення з іншими видами діяльності;
- про грошову допомогу за кордоном посадовцям, які 
вимушені були покинути територію через російське 
вторгнення;
- щодо застосування окремих положень Закону України 
«Про запобігання корупції» в умовах воєнного стану в 
частині декларування інформації допомоги отриманої для 
потреб ЗСУ.

7.

Проведення інструктажу щодо ознайомлення з 
основними вимогами, обмеженнями та заборонами, 
встановленими Законом України «Про запобігання 
корупції» (далі – Закон) для новопризначених 
працівників

Не пізніше від дня 
призначення 
працівника

Рубан І. В.
Зелінська О. В.

Проведено короткострокові навчальні заходи щодо 
основних вимог антикорупційного законодавства для 55 
новопризначених осіб з врученням пам’ятки та 
внесенням запису у відповідний журнал під особистий 
підпис.

8.

Ознайомлення працівників, які припиняють 
діяльність, пов’язану з виконанням функцій 
держави або місцевого самоврядування, з 
обмеженнями після припинення діяльності, 
пов’язаної з виконанням функцій держави 
відповідно до Закону

Не пізніше дня 
звільнення 
працівника

Рубан І. В.
Проценко І.Ю.

Проведено інструктаж 32 працівникам, які 
звільняються з врученням пам’ятки щодо основних 
вимог антикорупційного законодавства та внесенням 
запису у відповідний журнал під особистий підпис, а 
також повідомлення засобами електронного зв’язку 
(мессенджери).



9.

Надання консультативної допомоги в заповненні 
декларації особи, уповноваженої на виконання 
функцій держави або місцевого самоврядування 
(далі – декларація), повідомлення про суттєві зміни 
в майновому стані, повідомлення про відкриття 
валютного рахунку

Протягом року Усі працівники  
Відділу

Працівниками Відділу забезпечено постійне надання
консультативної допомоги співробітникам Мінфіну в
заповненні декларацій, повідомлень про суттєві зміни в
майновому стані та повідомлень про відкриття 
валютного рахунку. Забезпечено здійснення обліку осіб, 
які звернулися за наданням консультаційної допомоги.

10. Проведення перевірки факту подання суб’єктами 
декларування декларацій

У строки, 
встановлені чинним 

законодавством

Проценко І. Ю.
Палійчук М. Л.

Перевірка факту подання декларацій здійснювалась 
протягом січня – лютого 2022 року. 

Підготовлено та надіслано листи-нагадування про 
необхідність подати щорічну декларацію за 2021 рік: 
- 39 листів особам, що перебувають у відпустці по 
догляду за дитиною;

- 54 особам, що звільнилися з Мінфіну в 2021 році.
Додатково було поінформовано про особливості 

декларування в умовах воєнного стану 39 осіб, що 
перебувають у відпустці по догляду за дитиною та
43 особи, що звільнилися з Мінфіну в 2021 році.

     Відповідно до Закону України від 03.03.2022 
№ 2115-ІХ «Про захист інтересів суб’єктів подання 
звітності та інших документів у період дії воєнного стану 
або стану війни» та листа НАЗК № 20-13/10165-22 
від 21.03.2022  з березня 2022 року припинено перевірку 
фактів подання декларацій у зв’язку з закриттям 
публічної частини Єдиного державного реєстру 
декларацій.

11.
Повідомлення НАЗК про факт неподання чи 
несвоєчасного подання суб’єктами декларування 
декларацій

Протягом трьох 
робочих днів з дня 
виявлення такого 

факту

Проценко І. Ю.
Палійчук М. Л.

Повідомлення про факт несвоєчасного подання 
декларації № 1 від 08.02.2022,  надіслане листом до 
НАЗК від 08.02.2022 № 29000-12-5/3958.

12. Вдосконалення внутрішньої процедури взаємодії 
структурних підрозділів 

до 10 травня
2022 року

Проценко І. Ю.

Вдосконалено внутрішню процедуру взаємодії 
структурних підрозділів, підготовлено проект наказу, 
підписано та зареєстровано 16.09.2022 № 293 «Про 
затвердження Методичних рекомендацій щодо 
внутрішньої процедури перевірки факту подання 
декларацій та взаємодії структурних підрозділів у 
Міністерстві фінансів України».



13.

Здійснення моніторингу змін до антикорупційного 
законодавства з метою своєчасного коригування 
заходів, направлених на запобігання корупційним 
та пов’язаним з корупцією правопорушенням, 
аналізу судової практики 

Протягом року
Рубан І. В.

Проценко І. Ю
Палюх О. М.

Моніторинг змін до антикорупційного законодавства 
здійснюється постійно. З метою коригування заходів, 
направлених на запобігання корупційним проявам 
внесено зміни наказу Мінфіну від 26.05.2021 № 295 «Про 
затвердження Методичних рекомендацій щодо 
внутрішньої процедури перевірки факту подання 
декларацій та взаємодії структурних підрозділів у 
Міністерстві фінансів України» та розроблені накази 
Мінфіну від 24.10.2022 № 345 «Про затвердження 
Положення щодо впровадження в апараті Міністерства 
фінансів України механізмів заохочення та формування 
культури повідомлення про можливі факти корупційних 
або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших 
порушень Закону України «Про запобігання корупції» 
(зі змінами наказом від 13.12.2022 № 427); від 07.12.2022 
№ 419 «Про затвердження Порядку проведення 
перевірок за дотриманням антикорупційного 
законодавства у діяльності державних підприємств, 
установ та організацій, що належать до сфери управління 
Міністерства фінансів України», від 13.12.2022 № 428 
«Про затвердження Методичних рекомендацій з питань 
прийняття і розгляду, перевірки та належного 
реагування у Міністерстві фінансів України на 
повідомлення про можливі факти корупційних або 
пов’язаних із корупцією правопорушень, інших 
порушень Закону України «Про запобігання корупції», 
внесені викривачами».

14.

Надання методичної та консультаційної допомоги з 
питань додержання законодавства щодо 
запобігання корупції працівникам структурних 
підрозділів Мінфіну, підприємств, установ та 
організацій, що належать до сфери управління 
Мінфіну

Протягом року Усі працівники 
Відділу

Надано методичну та консультаційну допомогу всім
працівникам Мінфіну відповідно до звернень. 
Забезпечено здійснення обліку осіб, які звернулися за 
наданням консультаційної допомоги.

15.

Опрацювання та візування проектів наказів з 
основної діяльності,  адміністративно-
господарських питань, а також проектів наказів з 
кадрових питань залежно від їх видів

Протягом року Рубан І. В.
Проценко І.Ю.

Опрацьовано 482 проектів наказів з основної 
діяльності, адміністративно-господарських питань, а 
також 350 наказів з кадрових питань залежно від їх видів.



16. Підготовка документів щодо врегулювання 
конфлікту інтересів

Протягом двох 
робочих днів після 

отримання 
відповідного 
повідомлення 

Рубан І. В.
Палюх О. М.

Постійно здійснюється моніторинг та контроль за 
виконанням працівниками апарату Мінфіну, 
підприємств та установ актів законодавства з питань 
етичної поведінки, запобігання та врегулювання 
конфлікту інтересів, інших вимог, обмежень та заборон, 
передбачених Законом.

Підготовлено наказ Мінфіну від 17.02.2022 № 82 
«Про врегулювання потенційного конфлікту інтересів». 
яким врегульовано конфлікт інтересів у Голови 
Державної аудиторської служби України шляхом 
здійснення зовнішнього контролю.

17.
Проведення аналізу потенційних та наявних 
контрагентів Мінфіну та надання інформації про 
них Міністру або державному секретарю

Протягом року Усі працівники 
Відділу

Здійснено аналіз потенційних та наявних контрагентів 
(12 заявників – відкритих торгів) шляхом:

а) збору та оцінки публічної інформації про 
правоздатність та добросовісність контрагента, що 
оприлюднена у формі відкритих даних згідно із ЗУ «Про 
доступ до публічної інформації», публічної інформації, 
що є доступною в електронній системі закупівель, чи 
інформації із поданих контрагентом документів;

б) пошуку на Офіційному вебпорталі 
Антимонопольного комітету (рубрика «Зведені 
відомості щодо спотворення результатів торгів»);

г) використання інтернет ресурсів та сервісів, на яких 
міститься інформація про ділову активність та репутацію 
контрагента.

Під час аналізу потенційних та наявних контрагентів 
оцінювалась інформація, отримана із загальнодоступних 
джерел інформації на предмет наявності/відсутності 
таких чинників:

наявність ознак, що свідчать про зв’язок пов’язаних 
або близьких осіб контрагента з посадовими особами 
Мінфіну;

випадки невиконання контрагентом умов 
господарських договорів, у тому числі укладених з 
третіми особами;

наявність діючих виконавчих проваджень відносно 
контрагента;



наявність судових справ щодо неналежного 
виконання або невиконання контрагентом 
господарських договорів, тощо.

Порушень не виявлено.

18.

Участь у проведенні перевірок діяльності 
державних підприємств, установ та організацій, що 
належать до сфери управління Мінфіну, в частині 
дотримання вимог антикорупційного законодавства

Протягом року Усі працівники 
Відділу

Доручень щодо проведення перевірок від 
керівництва Мінфіну не надходило.

Відповідно до листа НАЗК від 21.03.2022 
№ 20-13/10165-22 щодо організації роботи із запобігання 
та виявлення корупції в умовах воєнного стану, функція 
зі здійснення перевірок організації роботи із запобігання 
та виявлення корупції на підприємствах та установах, що 
належать до сфери управління Мінфіну тимчасово 
припинена.

19.

Участь у проведенні службового розслідування з 
метою виявлення причин та умов, що призвели до 
вчинення корупційного або пов’язаного з 
корупцією правопорушення або невиконання вимог 
Закону в інший спосіб за поданням спеціально 
уповноваженого суб’єкта у сфері протидії корупції 
або приписом НАЗК

У строки, 
встановлені чинним 

законодавством

Рубан І. В.
Палюх О. М.

Доручень щодо проведення службових розслідувань 
з метою виявлення причин та умов, що призвели до 
вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією 
правопорушення за поданням спеціально 
уповноваженого суб’єкта у сфері протидії корупції або 
приписом НАЗК від керівництва Мінфіну не надходило.

20.

Повідомлення Міністра, НАЗК, інших спеціально 
уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції 
про факти порушення законодавства у сфері 
запобігання і протидії корупції

Протягом року
Рубан І. В.

Проценко І. Ю.
Палюх О. М.

Підготовлено доповідну записку від 11.02.2022 
№ 29000-16/8 про перевірку факту подання декларації 
при звільненні – несвоєчасне подання декларації 
(порушення працівником законодавства у сфері 
запобігання і протидії корупції).

21.

Здійснення моніторингу офіційного вебпорталу 
«Судова влада України», Єдиного державного 
реєстру судових рішень з метою отримання 
інформації щодо результатів розгляду відповідної 
справи судом у разі отримання офіційної 
інформації стосовно вчинення працівником 
Мінфіну корупційного правопорушення або 
правопорушення, пов’язаного з корупцією

У разі потреби

Рубан І. В.
Проценко І. Ю.
Зелінська О. В.
Палюх О. М.

Здійснювався постійний моніторинг вебпорталу 
«Судова влада України» та Єдиного державного реєстру 
судових рішень, щодо отримання інформації про 
вчинення працівниками Мінфіну корупційного 
правопорушення або правопорушення, пов’язаного з 
корупцією. Зазначених правопорушень не виявлено.



22.

Здійснення контролю за направленням кадровою 
службою Мінфіну завіреної паперової копії 
розпорядчого документа про накладення 
дисциплінарного стягнення та інформаційної 
картки до розпорядчого документа до НАЗК 
стосовно працівника за вчинення корупційного або 
пов’язаного з корупцією правопорушення

В день підписання 
відповідного 
розпорядчого 

документа

Рубан І. В.
Проценко І. Ю.
Зелінська О. В.

До співробітників Мінфіну дисциплінарні стягнення 
за вчинення корупційних правопорушень не 
застосовувались.

23.

Ведення обліку працівників організації, 
притягнутих до відповідальності за вчинення 
корупційних правопорушень або правопорушень, 
пов’язаних з корупцією

Протягом року
Рубан І. В.

Проценко І. Ю.
Зелінська О. В.

Перелік знаходиться в актуальному стані. Особи, 
притягнуті до відповідальності за вчинення корупційних 
правопорушень або правопорушень, пов’язаних з 
корупцією, відсутні.

24.

Розроблення та затвердження механізму 
заохочення у Мінфіні викривачів та формування 
культури повідомленням про можливі факти 
корупційних або пов’язаних з корупцією 
правопорушень

До 30 вересня
 2022 року

Рубан І. В.
Проценко І.Ю.
Палійчук М. Л.

Механізм заохочення у Мінфіні викривачів 
розроблено та затверджено наказом Мінфіну від 
24.10.2022 № 345  «Про затвердження Положення щодо 
впровадження в апараті Міністерства фінансів України 
механізмів заохочення та формування культури 
повідомлення про можливі факти корупційних або 
пов’язаних з корупцією правопорушень, інших 
порушень Закону України «Про запобігання корупції» та 
зареєстровано Мін’юсті 16.12.2022 № 1619/38955 
(зі змінами наказом від 13.12.2022 № 427).

25

Розроблення локального акту, який буде визначати 
зміст та порядок здійснення контрольних заходів з 
питань дотримання антикорупційного 
законодавства в межах всієї організаційної 
структури органу

До 30 вересня 
2022 року Палюх О. М.

Розроблено проект порядку здійснення контрольних 
заходів з питань дотримання антикорупційного 
законодавства та затверджено наказом від 07.12.2022 
№ 419 «Про затвердження Порядку проведення 
перевірок за дотриманням антикорупційного 
законодавства у діяльності державних підприємств, 
установ та організацій, що належать до сфери управління 
Міністерства фінансів України».

26.
Організація розгляду повідомлень про можливі 
факти корупційних або пов’язаних з корупцією 
правопорушень, інших порушень Закону

У строки, визначені 
законодавством

Рубан І. В.
Палійчук М. Л.

Протягом року повідомлень про можливі факти 
корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень 
не надходило.

27.
Розроблення та затвердження внутрішньої 
процедури та механізму прийняття та розгляду 
повідомлень про корупцію, внесених викривачами

До 30 вересня 
2022 року

Рубан І. В.
Проценко І.Ю.
Палійчук М. Л.

Для вдосконалення внутрішньої процедури та 
механізму прийняття та розгляду повідомлень про 
корупцію, внесених викривачами розроблено та 
затверджено наказ Мінфіну від 13.12.2022 № 428 
«Про затвердження Методичних рекомендацій з питань 



прийняття і розгляду, перевірки та належного 
реагування у Міністерстві фінансів України на 
повідомлення про можливі факти корупційних або 
пов’язаних із корупцією правопорушень, інших 
порушень Закону України «Про запобігання корупції», 
внесені викривачами».

28.
Ведення обліку повідомлень про можливі факти 
корупційних або пов’язаних з корупцією 
правопорушень, інших порушень закону

Протягом року Рубан І. В.
Палійчук М. Л.

Протягом року повідомлень про можливі факти 
корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень 
не надходило.

29. Ведення обліку викривачів, які звернулися за 
захистом до Відділу Протягом року Рубан І. В.

Палійчук М. Л.
Протягом року викривачі за захистом до Відділу не 

звертались.

30. Інформування Міністра щодо необхідності 
дотримання трудових прав викривача У разі потреби Рубан І. В.

Палійчук М. Л.
Протягом року викривачі з необхідністю дотримання 

їх правових прав до Відділу не звертались.

31.
Забезпечення періодичного оновлення матеріалів, 
що стосуються запобігання та протидії корупції на 
офіційному та корпоративному сайті Мінфіну

Протягом року Рубан І. В.
Палійчук М. Л.

З метою інформування громадськості про діяльність 
підрозділу на зовнішньому сайті Мінфіну розміщено 
накази Мінфіну від 16.09.2022 № 293 «Про затвердження 
Методичних рекомендацій щодо внутрішньої процедури 
перевірки факту подання декларацій та взаємодії 
структурних підрозділів у Міністерстві фінансів 
України», від 24.10.2022 № 345 «Про затвердження 
Положення щодо впровадження в апараті Міністерства 
фінансів України механізмів заохочення та формування 
культури повідомлення про можливі факти корупційних 
або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших 
порушень Закону України «Про запобігання корупції» 
(зі змінами наказом від 13.12.2022 № 427); від 07.12.2022 
№ 419 «Про затвердження Порядку проведення 
перевірок за дотриманням антикорупційного 
законодавства у діяльності державних підприємств, 
установ та організацій, що належать до сфери управління 
Міністерства фінансів України», від 13.12.2022 № 428 
«Про затвердження Методичних рекомендацій з питань 
прийняття і розгляду, перевірки та належного 
реагування у Міністерстві фінансів України на 
повідомлення про можливі факти корупційних або 
пов’язаних із корупцією правопорушень, інших 



порушень Закону України «Про запобігання корупції», 
внесені викривачами».

32.

Підготовка експертних висновків до проектів 
нормативно-правових актів з питань запобігання і 
протидії корупції для Комітету Верховної Ради 
України з питань бюджету

Протягом року Усі працівники 
Відділу

Підготовлено 5 експертних висновків та надіслані 
листами:
від 09.02.2022 № 29000-02-3/4092
від 21.04.2022 № 29000-02-3/8107
від 22.04.2022 № 29000-02-3/8198
від 04.07.2022 № 29000-02-3/14114
від 06.10.2022 № 29000-02-3/22951

33.

Опрацювання проектів нормативно-правових актів 
з питань запобігання і протидії корупції, що 
надходять на погодження до Мінфіну від інших 
центральних органів виконавчої влади, підготовка 
висновків до них за встановленою формою

Протягом року Усі працівники 
Відділу

Підготовлено 4 висновки до проектів нормативно-
правових актів та надіслані листами:
від 10.02.2022 № 29000-01-5/4214
від 15.02.2022 № 29000-01-5/4722
від 30.05.2022 № 29000-12-5/10987
від 09.12.2022 № 29000-12-5/29420

Також опрацьовано Закон України «Про засади 
державної антикорупційної політики на 2021 – 2025 
роки», завізовано копію Закону із застереженнями 
(лист від 24.06.2022 № 29000-02-5/13447) та Закон 
України «Про внесення змін до Закону України «Про 
запобігання корупції» щодо особливостей застосування 
законодавства у сфері запобігання корупції в умовах 
воєнного стану» (лист від 12.07.2022 
№ 29000-02-5/14872).

34.
Розробка та подання на затвердження плану роботи 
Відділу з питань запобігання та виявлення корупції 
Міністерства фінансів України на 2023 рік

До 20 грудня 
2022 року

Рубан І. В.
Проценко І.Ю.

Розроблено та подано на затвердження план роботи 
Відділу на 2023 рік.

В. о. начальника Відділу з питань запобігання 
та виявлення корупції          Ірина ПРОЦЕНКО 


