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Мета документа — вдосконалення
процесу підготовки Антикорупційної
програми Держгеокадастру України
шляхом визначення корупційних ризиків та формулювання заходів із метою
їхнього усунення.
Особлива увага приділяється забезпеченню
проведення об’єктивної оцінки корупційних
ризиків та розроблення ефективних
антикорупційних заходів для усунення
(мінімізації) умов та причин цих ризиків.
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I. ВСТУП
ТА МЕТОДОЛОГІЯ
Формування ефективних антикорупційних програм потребує забезпечення процесу об’єктивною оцінкою
корупційних ризиків у діяльності органу влади шляхом залучення представників громадськості та зовнішніх
експертів (далі — експертів), які мають
теоретичні й практичні знання щодо
зовнішнього та внутрішнього середовища Державної служби України з питань
геодезії, картографії та кадастру (далі —
Держгеокадастр України [1]).
Наявні форми залучення представників
громадськості та зовнішніх експертів
до процесу оцінки корупційних ризиків
та
формування
антикорупційних
заходів з усунення умов та причин цих
ризиків до Антикорупційної програми
Держгеокадастру України, як результату
даного процесу, є необхідною умовою для
забезпечення об’єктивності та підвищення
його якості, водночас, вплив на цей процес
представників громадськості та зовнішніх
експертів
залишається
недостатньо
вивченим.

Діяльність у цьому напрямі передбачає відпрацювання в процесі взаємодії з органами влади та зовнішніми
експертами практичних проблем та
прогалин у законодавстві, які породжують, заохочують (стимулюють) корупцію в діяльності Держгеокадастру
України [2].
Даний процес потребує більш інклюзивного залучення експертів [3],
шляхом надання пропозицій антикорупційних заходів щодо усунення (мінімізації) умов і причин корупційних
ризиків у діяльності Держгеокадастру
України та відповідним впливом на
процес формування Антикорупційної
програми Держгеокадастру України на
2019–2020 роки (далі — програма), що
є запорукою об’єктивності, неупередженості та якості програми. Натомість
приймаються «антикорупційні програми та реалізуються в співпраці з тими
самими хижаками, які контролюють
уряд, а в деяких випадках і антикорупційні інструменти» [4 : 87].

2

1

Методичні рекомендацій щодо підготовки антикорупційних
програм органів влади. Рішення Національного агентства з питань
запобігання корупції 19 січня 2017 року № 31. URL: https://zakon.
rada.gov.ua/rada/show/v0031884-17

Пропозиції Програми «U-LEAD з Європою» щодо державної
політики з окремих питань надання адміністративних послуг з
державної реєстрації земельних ділянок і видачі відомостей з
Державного земельного кадастру через ЦНАП URL: https://tsnap.
ulead.org.ua/wp-content/uploads/2019/04/Polisi-zapyska-poslugyDerzhgeokadastru-u-TSNAP_U-LEAD.pdf.

3	Антон Марчук. Методологія оцінки антикорупційних програм.
URL: http://www.pravo.org.ua/img/zstored/files/Anticorruption%20
programs%20evaluation%20methodology.pdf.
4

Alina Mungiu. Corruption: Diagnosis and Treatment. Journal of
Democracy, Volume 17, Number 3, July 2006, pp. 86–-99. Johns
Hopkins University Press. DOI: https://doi.org/10.1353/jod.2006.0050.
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Предмет даного дослідження полягає в проведенні експертної оцінки корупційних ризиків у діяльності
Держгеокадастру України та й наданні
рекомендацій до програми та виходить за межі попередніх досліджень
і пропонує забезпечити вплив представників громадськості та зовнішніх
експертів на цей процес. Дослідження
здійснюється для кращого розуміння
широким колом зацікавлених сторін
важливості впливу експертів на формування Антикорупційної програми
Держгеокадастру України, зокрема, у
частині стосунку підвищення об’єктивності та якості програми. Таке розуміння, допоможе визначити відповідні
механізми моніторингу в частині реалізації антикорупційних заходів або
альтернативних способів виявлення та
усунення (мінімізації) умов та причин
корупційних ризиків.
Для досягнення мети дослідження
пропонується застосовувати структурний підхід: фокус на інститутах. За До
такого підходу до з формування Антикорупційних програм необхідно залучити широке коло осіб, зацікавлених у
запобіганні та протидії корупції [5: 98].
Дана теза узгоджується із результатами аналітичного дослідження [6: 9]
до «основних причин корупції, пов’язаних із земельною сферою, належить
відсутність політичної волі на рівні краAlina Mungiu. Corruption: Diagnosis and Treatment. Journal of
Democracy, Volume 17, Number 3, July 2006,
pp. 86–-99. Johns Hopkins University Press. DOI: https://doi.org/10.1353/
jod.2006.0050.

їни, пов’язаної з інтересами в розвитку
земель та контролю над земельними
ресурсами».
Зважаючи, на наведене в законі
України «Про запобігання корупції» [7]
поняття корупції, корупційними ризиками для цілей дослідження вважаються правові, організаційні та інші
чинники, які породжують, заохочують
(стимулюють) корупцію в діяльності
Держгеокадастру України. Отже, корупційні ризики представляють «слабкі
місця в системі, які можуть створювати
можливості для корупції» [8:1].
Для цілей цієї публікації корупційні ризики необхідно диференціювати
від фактичних випадків корупції, адже,
ризики корупції описують потенціал
корупції в даній системі [9]. Їхня мета –
дозволити написати таку програму, яка
не допустить настання реальних кейсів
корупції у діяльності Держгеокадастру
України.
Об’єктом оцінки корупційного
ризику є процедури щодо здійснення
функцій та повноважень органу влади,
які оцінюються на предмет наявності
чи відсутності корупційних ризиків.
Оскільки виявлення корупційного ризику, зазвичай, базується на судженнях
(внутрішніх або зовнішніх) експертів,
тому в даному дослідженні наводиться
7

Про запобігання корупції : Закон України від 14.10.2014 за
№ 1700–VII. Відомості Верховної Ради. URL: http://zakon3.rada.
gov.ua/laws/show/1700–18.

8

Andy McDevitt (2011). Corruption Risk Assessment Topic Guide.
Gateway Corruption Assessment Toolbox. TI. URL: https://
knowledgehub.transparency.org/assets/uploads/kproducts/
Corruption_Risk_Assessment_Topic_Guide.pdf.

9

Corruption in the land sector. TI Working Paper № 04/2011.URL:
http://www.fao.org/3/am943e/am943e00.pdf.

5

6

Koechlin, L. , Quan, J. , and Mulukutla, H. (2016) Tackling corruption
in land governance. A LEGEND Analytical paper. URL: https://
landportal.org/sites/landportal.info/files/Analytical%20paper%20
Tackling%20corruption%20in%20land%20governance.pdf.
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набір критеріїв для оцінки впливу практики на соціальні, фінансові та управлінські показники, які ґрунтуються на
ймовірності практики, що відбувається
під час оцінки діючого законодавства
та ступеня його реалізації [10].
Відповідно до Методології [11]
«оцінка корупційних ризиків — це
комплекс заходів, які спрямовані на
оцінку діяльності державного органу,
внутрішніх процедур на предмет можливості вчинення корупційного або
пов’язаного з корупцією правопорушення посадовими особами державного органу».
Оцінка ризику корупції є діагностичним інструментом, який спрямований на виявлення слабких місць у
межах системи, яка може створювати
передумови для корупції. Він відрізняється від багатьох інших інструментів
оцінки корупції тим, що він зосереджується на потенціалі, а не на сприйнятті,
існуванні або ступені корупції. На його
основі оцінка ризиків має тенденцію
залучати певний ступінь оцінки ймовірності виникнення корупції та / або її
впливу [12:2].

10

Arthur G Blundell and others. Forest Governance Integrity. (2010).
Integrity Programme Transparency International. Berlin. Germany.
URL: https://knowledgehub.transparency.org/assets/uploads/
kproducts/2010_ForestGovernanceRiskManual_EN.pdf.

11

Методичні рекомендацій щодо підготовки антикорупційних
програм органів влади. Рішення Національного агентства з питань
запобігання корупції від 19 січня 2017 року за № 31. URL: https://
zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0031884-17.

12

Andy McDevitt (2011). Corruption Risk Assessment Topic Guide.
Gateway Corruption Assessment Toolbox. TI. URL: http://gateway.
transparency.org/files/uploads/Corruption_Risk_Assessment_Topic_
Guide.pdf.

Оцінка корупційних ризиків у діяльності
Держгеокадастру України має застосовує
інституційний підхід, оскільки має на меті
оцінку правових положень функціонування
Держгеокадастру України, взаємодії його
з іншими суб’єктами земельних відносин,
виявлення слабких місць (дотримання)
правил та і положень та пропозиції
способів уникнення настання корупційних
ризиків у майбутньому.

Належне функціонування інклюзивного процесу із залученням зовнішніх фахівців до проведення оцінки
корупційних ризиків функціонування
Держгеокадастру сприятиме вищій
якості проведення оцінки корупційних
ризиків, забезпечить більшу прозорість
процесу та довіру до результатів оцінки корупційних ризиків [13].
Зовнішні експерти з оцінки корупційних ризиків Держгеокадастру
України – особи, які мають належний
професійний досвід у сфері управління
земельними ресурсами та компетенцію
для здійснення оцінки корупційних ризиків, визначення заходів з усунення
чи мінімізації виявлених ризиків, моніторингу виконання антикорупційної
програми Держгеокадастру України та
інших пов’язаних заходів, а також ті, що
не є посадовими особами відповідного
державного органу Держгеокадастру
України та не мають родичів, які працюють у цьому органі чи інших пов’язаних
осіб.

13	Антон Марчук. Методологія оцінки антикорупційних програм.
URL: http://www.pravo.org.ua/img/zstored/files/Anticorruption%20
programs%20evaluation%20methodology.pdf
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Методологія цього
дослідження.
Методи збору та обробки інформації:
ÎÎ 
попереднє листування (надання
пропозицій щодо оцінених корупційних ризиків за останні 2 роки)
з представниками управління запобігання та виявлення корупції
Держгеокадастру України для проведення квазі-експерименту щодо
використання пропозицій у практичній діяльності;

ÎÎ 
моніторинг формування антикорупційних заходів з усунення чи мінімізації виявлених ризиків та інших
пов’язаних заходів з оцінки корупційних ризиків у діяльності Держгеокадастру України, визначених
програмою за останні 2 роки.

ÎÎ 
аналізу та кабінетного дослідження:
ÎÎ 
вторинних джерел (правових, інституційних);
ÎÎ 
первинних даних інтерв’ю з експертами — представниками землевпорядного бізнесу, науковцями в даній
сфері, представниками інститутів
громадянського суспільства та державного сектору;
ÎÎ 
збір пропозицій зовнішніх експертів (інтерв’ю, аналіз інформації,
баз даних, компаративний аналіз
врахування пропозицій зовнішніх
експертів до Антикорупційної програми Держгеокадастру України за
останні 2 роки);
ÎÎ 
здійснення оцінки корупційних ризиків, визначення заходів з усунення чи мінімізації виявлених ризиків
та інших пов’язаних заходів (аналіз
нормативно-правової бази);
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II. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ФОРМИ УЧАСТІ
ГРОМАДСЬКОСТІ У ПРОЦЕСІ
ФОРМУВАННЯ АНТИКОРУПЦІЙНОЇ
ПРОГРАМИ ДЕРЖГЕОКАДАСТРУ УКРАЇНИ
Під час підготовки антикорупційних програм органів влади потрібно
уникати формальностей. Дбати, щоби
заходи програми були спрямовувалися
на реальне зменшення рівня корупції,
були оптимальними та найбільш очікуваними для суспільства. Досягти цього
можна через прозорий та відкритий
процес підготовки антикорупційної
програми. Вибір заходів, спрямованих
направлених на досягнення конкретного результату та зрозумілий порядок
їхньої реалізації можна гарантувати
через залучення до підготовки антикорупційних програм представників громадськості та експертів, які володіють,
як теоретичними, так і практичними
знаннями про особливості роботи певного органу та сферу його регулювання.
Передбачені форми участі представників громадянського суспільства та
експертів відбуваються шляхом:
ÎÎ 
надання Комісії з питань оцінки
корупційних ризиків та моніторингу виконання Антикорупційної
програми Держгеокадастру України (далі – Комісія) обґрунтованих
пропозицій щодо виявлення корупційних ризиків у діяльності Держгеокадастру України з урахуванням

результатів проведеного дослідження (вивчення) питань, пов’язаних із діяльністю відомства;
ÎÎ 
прийняття участі у відкритому засіданні Комісії для обговорення проєкту Звіту про результати оцінки
корупційних ризиків у діяльності
відомства;
ÎÎ 
участі в публічному громадському
обговоренні поданих пропозицій
та зауважень до проєкту Антикорупційної програми у формі засідання Комісії за участі експертів та
представників громадських організацій із метою запобігання корупції
у сфері земельних відносин.
Інформаційне забезпечення процесу залучення експертів до формування антикорупційної програми Держгеокадастру України залишаються на
незадовільному рівні. Оголошення про
проведення заходів, пов’язаних з антикорупційними ініціативами фактично
публікується за день до проведення відкритого заходу [14] та за два тижні, у разі
14	Оголошення про проведення відкритого засідання Комісії
з оцінки корупційних ризиків та моніторингу виконання
антикорупційної програми Держгеокадастру. Офіційний вебсайт Держгеокадастру України. URL: https://land.gov.ua/info/
oholoshennia-pro-provedennia-vidkrytoho-zasidannia-komisiiz-otsinky-koruptsiinykh-ryzykiv-ta-monitorynhu-vykonanniaantykoruptsiinoi-prohramy-derzhheokadastru-2/
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необхідності попередньої реєстрації [15]. Такий стан речей не забезпечує
залучення широкого кола зацікавлених
осіб до таких відповідних ініціатив, у
тому числі зокрема й до процесу підготовки антикорупційної програми Держгеокадастру України.
Вищезазначене підтверджується
матеріалами Звіту Держгеокадастру
України [16], зокрема саме, тим фактом,
що пропозиції від громадськості, представників інших органів влади, правників та експертів не надходили, щоа
також свідчить про неналежне інформування.
Дані щодо участі громадськості в
підготовці антикорупційних програм
свідчать підтверджують про надзвичайно низький рівень їхнього залучення до вказаного процесу, що загалом
негативно позначається на якості антикорупційних програм. За таких обставин експерти намагаються розв’язувати
окреслені проблеми в альтернативний
спосіб, а саме: організації та проведення круглих столів, публічних дискусій
(бізнес-середовище,
громадськість);
науково-практичних заходів (науковці) щодо пошуку шляхів їхнього вирішення;, а Комісія з оцінки корупційних
ризиків та моніторингу виконання ан15

16

Повідомлення про публічне обговорення проекту
Антикорупційної програми Державної служби України з питань
геодезії, картографії та кадастру на 2019–2020 року. Офіційний
веб-сайт Держгеокадастру України. URL: https://land.gov.ua/
info/povidomlennia-pro-publichne-obhovorennia-proektuantykoruptsiinoi-prohramy-derzhavnoi-sluzhby-ukrainy-z-pytanheodezii-kartohrafii-ta-kadastru-na-2019–-2020-roku/ фактично
публікується за день до проведення заходу , але вказується за два
тижні раніше.
Звіт за результатами оцінки (дооцінки) корупційних ризиків у
діяльності Держгеокадастру України від 23.10.2018 року. URL:
http://land.gov.ua/info/zvit-za-rezultatamy-otsinky-dootsinkykoruptsiinykh-ryzykiv-u-diialnosti-derzhheokadastru-2/

тикорупційної програми Держгеокадастру України узагальнює наявну практику запобігання та виявлення корупції
в діяльності Держгеокадастру України
для вдосконалення Антикорупційної
програми відомства. Такий стан речей
сприяє роз’єднанню зусиль у даному
напрямі, поширенню суб’єктивного
чинника та потребує об’єднання якомога ширшого кола зацікавлених осіб,
із метою досягнення об’єктивного та
неупередженого результату оцінки корупційних ризиків у діяльності Держгеокадастру України.
Оцінка корупційних ризиків та
моніторингу реалізації антикорупційних програм Держгеокадастру України
вказує на неоднозначність процесу інтегрування експертних думок до антикорупційних програм. З одного боку, у
звіті Держгеокадастру України [17] вказано, що було розглянуто дисертацію
Куренди С.В. [18], однак, не зазначено, які
саме положення дисертації використано під час формування антикорупційних
заходів до Антикорупційної програми
відомства. У наступному звіті [19] анонсується про розгляд пропозицій співробітників вищих навчальних закладів
17

Звіт за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності
Державної служби України з питань геодезії, картографії та
кадастру від 1 червня 2017 року. URL: https://land.gov.ua/info/
zminy-do-antykoruptsiinoi-prohramy-derzhavnoi-sluzhby-ukrainyz-pytan-heodezii-kartohrafii-ta-kadastru-na-2017-rik-zatverdzheninakazom-derzhheokadastru-vid-09-06-2017-137/

18	Куренда С.В. Земельно-правові засади запобігання корупції в
Україні. дис. . . . канд. юрид. наук: 12.00.06 / Східноєвропейський
національний університет імені Лесі Українки. Луцьк, 2015. 230 с.
URL: https://pravo.studio/ukrajini-pravo-zemelne/zemelno-pravovizasadi-zapobigannya-koruptsiji.html.
19

Звіт за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності
Державної служби України з питань геодезії, картографії та
кадастру від 14 лютого 2018 року. URL: https://land.gov.ua/info/
zvit-za-rezultatamy-otsinky-koruptsiinykh-ryzykiv-u-diialnostiderzhavnoi-sluzhby-ukrainy-z-pytan-heodezii-kartohrafii-takadastru/
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України, які надійшли на електронну
пошту Держгеокадастру України, щодо
ідентифікації та оцінки корупційних
ризиків у діяльності відомства. , Проте,
яких саме, й чи були використані – не
вказується, зокрема:, були направлені
й матеріали пропозицій у рамках даного дослідження [20], а також направлено
лист [21] щодо розгляду можливості надання акту впровадження результатів у
практичну діяльність, але відповідь на
даний лист Держгеокадастром України
не було надано. Тобто Отже, дані про
підтвердження врахування пропозицій
під час підготовки Антикорупційної
програми відомства на 2018 рік відсутні. У межах залучення експертів до
процесу оцінки корупційних ризиків у
діяльності Держгеокадастру України в
рамках підготовки програми відомства
на 2019–2020 роки було подано пропозиції (06.02.2019 року) [22] та прийнято участь в публічному громадському
обговоренні поданих пропозицій до
проєкту Антикорупційної програми у
засіданні Комісії, які частково було враховано Держгеокадастром України, про
що було зазначено в проєкті Антикорупційної програми та згодом у затвердженій програмі, а саме, у Звіті за результатами оцінки корупційних ризиків
20

Пропозиції до Антикорупційної програми Держгеокадастру
України на 2018 рік. URL: https://drive.google.com/open?id=1C2MY
xmROHd15ldzCOTJrVNRi7KjA9XAr.

21

Щодо розгляду можливості стосовно надання підтверджую
чого документу (Акту впровадження результатів дисертацій
ного дослідження в практичну діяльність підрозділів Держг
еокадастру України під час підготовки Антикорупційної пр
ограми відомства на 2018 рік. URL: https://drive.google.com/
file/d/1VvVz52vY5NuMF6PbofD7vzRfkhN_e-Rq/view?usp=sharing.

22

Шпак Н.А. Пропозиції до розділу про оцінку ідентифікації
корупційних ризиків, причин, що їх породжують, та умов, що
їм сприяють, а також відповідні заходи їх ліквідації/мінімізації
Антикорупційної програми Держгеокадастру України. URL:
https://drive.google.com/file/d/1SoSHSEwY5-WmJkTNd1_
xITwOcwuplMyl/view?usp=sharing

у діяльності Держгеокадастру України,
що є обов’язковою частиною програми [23]. та в листі за № Ш-1377/0-0.122499/6-19 [24], яким було відмовлено на
запит щодо надання акту впровадження в практичну діяльність [25] з посиланням на Положення [26] та статтю 19
Конституції України [27] , аргументуючи
це відсутністю таких повноважень. На
відмову було направлено лист [28] щодо
невідповідності відповіді Держгеокадастру (№Ш-1377/0-0.12-2499/6-19 ) [29]
формі та змісту запиту, а також надання
інформації про врахування пропозицій від громадськості з обґрунтуванням
прийнятого рішення або причин їхнього неврахування.

23	Антикорупційна програма Держгеокадастру України на 2019–2020 роки. Наказ Держгеокадастру України від 22.04.2019 року
за № 120. URL: https://nazk.gov.ua/wp-content/uploads/2019/05/
Derzhana-sluzhba-Ukrayini- z-pitan-geodeziyi-kartografiyi-takadastru.pdf.
24

Про розгляд звернення (вх. № Ш-1377.0.5-19 від 30.05.2019).
Лист Держгеокадастру України від 24.06.2019 року за № 1377/00.12-2499/6-19. URL: https://drive.google.com/open?id=1bfwltJltFqjMG3ZzX9bk_8QUHpgSNCt

25

Щодо надання акту впровадження результатів дисертаційного
дослідження в практичну діяльність. URL: https://drive.google.com/
file/d/1nmr1CHL8-ad6eL6trPJViQKJMMuwkkdf/view?usp=sharing.

26

Про Державну службу України з питань геодезії, картографії та
кадастру. Постанова Кабінету Міністрів Україні від 14 січня 2015 р.
№ 15. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/15-2015-%D0%BF.

27	Конституція України. Закон України. Відомості Верховної Ради
України (ВВР), 1996, № 30, ст. 141. URL: http://zakon.rada.gov.ua/
laws/show/254к/96-вр/print.
28

Запит на лист за № Ш-1377/0–0.12–2499/6-19 від 24.06.2019 року.
URL: https://drive.google.com/open?id=1Gl5mz5G44kM84VGfWzxt_
gC_avaf7EcB.

29

Про розгляд звернення (вх. № Ш-1377.0.5-19 від 30.05.2019).
Лист Держгеокадастру України від 24.06.2019 року за № 1377/00.12-2499/6-19. URL: https://drive.google.com/open?id=1bfwltJltFqjMG3ZzX9bk_8QUHpgSNCt
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Держгеокадастром
України
від 28.10.2019 за №Ш-1377/1-0.124491/0/6-19 [30] було надано інформацію
про результати розгляду пропозицій
від 06.02.2019 щодо оцінки корупційних ризиків у діяльності відомства, залишивши поза увагою питання форми
та змісту попередньої відповіді.
Отже,
інформаційне
забезпечення
процесу
залучення
експертів
до
формування антикорупційної програми
Держгеокадастру України поліпшилось
у 2019 році порівняно з 2018 роком,
завдячуючи
підвищенню
прозорості
процедури та критиці із-зовні.

30

Про результати розгляду пропозицій від 06.02.2019 року щодо
оцінки корупційних ризиків у діяльності Держгеокадастру
України. Лист Держгеокадастру України від 28.10.2019 за №
Ш-1377/1-0.12-4491/0/6-19. URL: https://drive.google.com/open?
id=1jhct4cziKfSskoriBDF9KekJiW-4fpao; https://land.gov.ua/info/
informatsiia-pro-rozhliad-zvernennia-shpak-n-a-vid-17-10-2019shchodo-shchodo-otsinky-koruptsiinykh-ryzykiv-u-diialnostiderzhheokadastru/
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III. ОГЛЯД ІДЕНТИФІКОВАНИХ
КОРУПЦІЙНИХ РИЗИКІВ, ЯКІ МАЮТЬ
ВКЛЮЧАТИСЯ ДО АНТИКОРУПЦІЙНОЇ
ПРОГРАМИ
З огляду на структуру Антикорупційних програм, визначену частиною
2 статті 19 Закону України «Про запобігання корупції» [31] важливе місце в
ній займають розділи щодо оцінки корупційних ризиків у діяльності органу,
установи, організації, причини, що їх
породжують та умови, що їм сприяють,
та заходів щодо усунення виявлених
корупційних ризиків, осіб, відповідальних за їхнє виконання, строки та необхідні ресурси.
Наведемо приклади ідентифікації
корупційних ризиків, які потребують
розроблення низки заходів щодо їхнього усунення.

До найбільш поширених
корупційних ризиків
належать:
1.1. Погодження територіальними
органами Держгеокадастру України
проєктів землеустрою щодо відведення земельної ділянки. Незважаючи на
те, що за допомогою принципу «екстериторіальності» під час погодження
проєктів землеустрою було передба31

Про запобігання корупції : Закон України від 14.10.2014 за
№ 1700–VII. Відомості Верховної Ради. URL: http://zakon3.rada.
gov.ua/laws/show/1700–18

чено розв’язання проблеми викорінення корупції на місцях шляхом усунення
безпосереднього контакту розробника
документації із землеустрою з посадовими особами Держгеокадастру України та територіального монополізму
під час надання адміністративних послуг, на практиці впровадження такого
принципу призвело до збільшення вартості корупційної ренти [32].
1.2. Відсутність єдиних стандартів,
підходів і принципів до розроблення та
погодження землевпорядної документації на загальнодержавному рівні, як
визначалося постановою КМУ №677
про Порядок розроблення проектів
землеустрою щодо відведення земельних ділянок, яка втратила чинність у
2013 році [33].
Відсутність чітких вимог до розроблення документацій із землеустрою та
правил їхньої перевірки, уніфікованих
в одному нормативному акті, зрозумілих, як розробникам землевпорядної
документації, так і фахівцям Держгеокадастру України, які перевіряють таку
документацію за принципом «ексте32

Інтерв’ю з представником бізнесу, 24 квітня 2019 року. Київ.

33

Порядок розроблення проектів землеустрою щодо відведення
земельних ділянок. Постанова Кабінету Міністрів України за №
677, (втрата чинності 2013). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/
show/677-2004-%D0%BF
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риторіальності», вносять неоднозначність у цей процес. Зокрема, Правила
оформлення проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки
(земельних ділянок) для розміщення,
будівництва, експлуатації та обслуговування магістральних повітряних ліній
електропередачі із рекомендованими
зразками (еталонами) текстових та графічних матеріалів схвалено рішенням
науково-експертної ради Держземагентства України протокол від 09 лютого 2015 № 6, є гарним прикладом уніфікації підходу до стандартів земельної
документації.

бюджетні кошти або за кошти землевласників та землекористувачів державних підприємств (державні інститути
землеустрою; державні топографо-геодезичні підприємства; центри державного земельного кадастру). За таких
умов вже не йдеться про чесну конкуренцію між представниками землевпорядного бізнесу та державними підприємствами, які перебувають в управлінні
Держгеокадастру України. Державні
підприємства часто паразитують на
державному замовленні, а також спотворюють конкуренцію на ринку таких
робіт та послуг.

1.3. Відсутність врегулювання на
законодавчому рівні порядку погодження всіх наявних землевпорядних
документацій органами Держгеокадастру України за «екстериторіальним»
принципом, надання в електронному
форматі пакету документів на погодження та державної реєстрації земельних ділянок.

Причини наявності корупційних
ризиків є:

1.4. Зосередження в одному органі виконавчої влади (Держгеокадастр
України) повноважень щодо розпорядження землями сільськогосподарського призначення державної власності та здійснення державного нагляду
(контролю) у частині дотримання земельного законодавства, використання та охорони земель усіх категорій та
форм власності.

ÎÎ 
відсутність низки законодавчих та
нормативно-правових актів та процедур, що регулюють процес взаємодії розробників землевпорядної
документації органами державної
влади та місцевого самоврядування, а саме: загальної адміністративної процедури в Україні та вимог до розроблення документацій
із землеустрою та правил їхньої
перевірки, уніфікованих в одному
нормативному акті, зрозумілих, як
розробникам землевпорядної документації, так і фахівцям Держгеокадастру України, які перевіряють
таку документацію;

1.5. Наявність монополії доступу до державних баз даних, архівної
землевпорядної документації та документації з оцінки земель, яка складалася на початку земельної реформи за
14 
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ÎÎ 
відсутність чіткої процедури безоплатної приватизації земельних
ділянок – нібито навмисно призначена для стимулювання корупції;,
збільшення соціальної нерівності
та перерозподілу головного національного багатства — землі в «ручному режимі»;

ÎÎ 
непрозора та недієва система
контролю за земельними відносинами та відсутність нагляду за Держгеокадастром України в частині
належного виконання останнім своїх функцій.

ÎÎ 
зосередження в одному органі виконавчої влади повноважень із
розпорядження землями сільськогосподарського призначення державної власності та здійснення
державного нагляду (контролю) у
частині дотримання земельного законодавства, використання та охорони земель усіх категорій та форм
власності;
ÎÎ 
монополія
Держгеокадастру
України на мережу геодезичних
GPS-пунктів та банк геодезичних
даних, ведення державного земельного кадастру призводить до
ускладнень під час підготовки та
перевірки обмінних файлів у XML
форматі, необхідних для реєстрації
земельних ділянок у державному
земельному кадастрі;
ÎÎ 
непрозора та незрозуміла процедура прийняття рішень щодо реєстрації земельних ділянок у державному земельному кадастрі, яка часто
відбувається не на основі якості
виконаних робіт, а на основі якості
хабара [34].
34

A. Cooper Drury, Jonathan Krieckhaus & Michael Lusztig, Corruption,
Democracy, and Economic Growth, 27 INT’L POL. SCI. REV. 121, 123
(“[P]olicymakers may promote initiatives. . .not to satisfy a social need,
but because such projects increase opportunities for bribes.”).
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IV. ПЕРЕЛІК ЗАХОДІВ УСУНЕННЯ
КОРУПЦІЙНИХ РИЗИКІВ У ДІЯЛЬНОСТІ
ДЕРЖГЕОКАДАСТРУ УКРАЇНИ
Проведення експертної (зовнішньої)
оцінки корупційних ризиків у діяльності Держгеокадастру України під час
розроблення Антикорупційної програми сприяє налагодженню діалогу та
взаємодії органів влади із зовнішніми
експертами, шляхом:

До переліку заходів з усунення корупційних ризиків у діяльності Держгеокадастру України належать:

ÎÎ 
відпрацювання практичних проблем та прогалин у законодавстві,
які породжують, заохочують (стимулюють) корупцію в діяльності
Держгеокадастру України;

ÎÎ 
уніфікувати процедуру шляхом розроблення та прийняття Інструкції
або Порядку, Положення щодо погодження документації із землеустрою територіальними органами
Держгеокадастру України, який має
містити інформацію, щодо механізмів його реалізації [35, с. 153];

ÎÎ 
внеску широкого кола зацікавлених
осіб у процес підготовки Антикорупційної програми відомства;
ÎÎ 
покращення якості та забезпечення об’єктивного та неупередженого
результату оцінки корупційних ризиків у діяльності Держгеокадастру
України.

1) вдосконалення законодавчої та
нормативно-правової бази у сфері
земельних відносин, зокрема:

ÎÎ 
розроблення
Держгеокадастром
України шаблонів або еталонів для
всіх видів землевпорядних документацій, їхнє прийняття й затвердження та й доведення до відома
широкого кола зацікавлених сторін;

35	Тильчик В. В. , Шпак Н. А. До питання адміністративно-правового
забезпечення усунення корупційних ризиків в діяльності
Державної служби з питань геодезії, картографії та кадастру
України. Науковий збірник. Актуальні проблеми вітчизняної
юриспруденції. Дніпровський національний університет імені
Олеся Гончара. 2017. № 3. С.С. 149–-154.
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ÎÎ 
супроводження Держгеокадастром
України Проєкту Закону України «Про внесення змін до Закону
України «Про землеустрій» щодо
уніфікації деяких видів документації із землеустрою» [36], метою його
прийняття є уніфікація складових
документації із землеустрою, оптимізація процесів у сфері земельних
відносин;
ÎÎ 
зміни правового регулювання інституту безоплатної приватизації
шляхом та заміни її на інші види
соціальної допомоги для незахищених верств населення, водночас,
має бути збережене право безоплатного оформлення земельних ділянок, на яких розташовані житлові будинки в приватну власність та
ділянок для ОСГ, що перебувають у
користуванні;
ÎÎ 
чіткий розподіл повноважень у
сфері земельних відносин між державними органами та органами місцевого самоврядування (особливо в
контексті децентралізації);
ÎÎ 
запровадження електронних земельних торгів щодо розпорядження землями державної та комунальної власності або прав на них
прийняттям Проєкту Закону (реєстраційний № 2195 від 01.10.2019

36

Про внесення змін до Закону України «Про землеустрій» щодо
уніфікації деяких видів документації із землеустрою. URL: https://
land.gov.ua/info/proekt-zakonu-ukrainy-pro-vnesennia-zmin-dozakonu-ukrainy-pro-zemleustrii-shchodo-unifikatsii-deiakykh-vydivdokumentatsii-iz-zemleustroiu-2/

року) [37], яким передбачається запровадження продажу земельних
ділянок, або прав на них, обов’язково через електронні аукціони в
електронній торговій системі на
законодавчому рівні, а не так, як це
відбувається на підставі Постанови
КМУ від 21 червня 2017 р. № 688
(зміни внесені від 20 червня 2018
р. за № 492) та Постанови КМУ
від 7 червня 2017 р. № 413 зі змінами [38], тобто в непередбачений
законом спосіб (див. Рішення Конституційного Суду № 8-р/2019 від
25.06.2019) [39].
2) у сфері фінансування:
ÎÎ 
забезпечення належного фінансування заходів із контролю за дотриманням земельного законодавства,
щодо завершення оформлення кадастрової документації на всі види
обмежень та обтяжень користування земельними ділянками, наповнення публічної кадастрової карти
геодезичною інформацією;

37

Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо продажу
земельних ділянок державної та комунальної власності або
прав на них (оренди, суперфіцію, емфітевзису) через електронні
аукціони. Проєкт Закону України, реєстраційний № 2195
від 01.10.2019 року. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/
webproc4_1?pf3511=66972

38

Деякі питання реалізації пілотного проекту із запровадження
електронних земельних торгів і забезпечення зберігання
та захисту даних під час їх проведення. Постанова Кабінету
Міністрів України від 21 червня 2017 р. № 688; (зі змінами від
20.06.2018 року за № 492)». URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/
show/688-2017-п/print ; https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4922018-%D0%BF#n48; Деякі питання удосконалення управління в
сфері використання та охорони земель сільськогосподарського
призначення державної власності та розпорядження ними.
Постанова Кабінету Міністрів України від 7 червня 2017 р. №
413 зі змінами. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/413-2017%D0%BF

39	Рішення Конституційного Суду за № 8-р/2019 від 25.06.2019. URL:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v008p710-19#n63
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ÎÎ 
забезпечення належного фінансування заходів із моніторингу виконання антикорупційних програм;
ÎÎ 
фінансування заходів із попередження корупційних ризиків, визначених у антикорупційних програмах.

Зокрема, проведення просвіти із
порядку застосування процедури стратегічної екологічної оцінки під час розроблення схем землеустрою та містобудівної документації [40].

3) в інституційно-адміністративній
сфері:
ÎÎ 
проведення постійного навчання
щодо правильного застосування
геопросторових даних, формування баз даних для спеціалістів-землевпорядників, розроблення методичних рекомендації для органів
місцевого самоврядування та інших органів влади щодо належного
управління, користування та розпорядження земельними ділянками;
ÎÎ 
відкритої процедури розроблення
Антикорупційної програми, . широке залучення експертної громадськості, належне інформування про
етапи розроблення програми, врахування отриманих пропозицій;
ÎÎ 
здійснення навчання про зв’язки
земельного законодавства з іншими нормативними актами для узгодження дій усіх учасників земельних відносин.

40

Постатейний коментар до закону України «Про стратегічну
екологічну оцінку». URL: http://epl.org.ua/human-posts/postatejnyjkomentar-do-zakonu-ukrayiny-pro-strategichnu-ekologichnuotsinku-2/
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V. ЗАЦІКАВЛЕНІ СТОРОНИ РЕАЛІЗАЦІЇ
ПРОПОНОВАНИХ ЗМІН
Широке коло громадськості, органів місцевого самоврядування, державних органів влади, бізнесу, а також
представники Держгеокадастру України та підпорядкованих їм структур,
які зацікавлені в чітких, зрозумілих та
прозорих правилах управління та й користування земельними ділянками для
реалізації своїх прав, будуть підтримувати ідеї щодо виявлення корупційних
ризиків та попередження їхнього настання.

Частина Держгеокадастру України та їхніх підпорядкованих органів,
які зацікавлені в збереженні корупційних ризиків, бізнес та представники
влади, які використовують ці механізми – зацікавлені у відсутності корупційних ризиків і, відповідно, у потребі
пошуку заходів із недопущення корупційних явищ.
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