
ЗВІТ 

щодо стану виконання заходів, передбачених Антикорупційною програмою  

Міністерства молоді та спорту України на 2020-2021 рік, за ІІІ квартал 2020 року 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Недосконала процедура 

проведення конкурсу з 

визначення програм 

(проектів, заходів), 

розроблених інститутами 

громадянського 

суспільства, для 

виконання (реалізації) 

яких надається 

фінансова підтримка  

відповідно до Порядку, 

затвердженого 

постановою Кабінету 

Міністрів України від             

12 жовтня 2011 року        

№ 1049. 

 

Підготовка змін до постанови 

Кабінету Міністрів України 

від 12 жовтня 2011 року       

№ 1049 у частині 

впровадження електронної 

процедури проведення 

конкурсів з надання 

фінансової підтримки для 

виконання (реалізації 

інститутами громадянського 

суспільства програм 

(проєктів) 

Розроблення онлайн 

платформи для проведення 

конкурсів з надання 

фінансової підтримки для 

виконання (реалізації) 

інститутами громадянського 

суспільства програм 

(проєктів, заходів), її 

введення в експлуатацію 

Департамент 

молодіжної 

політики 

 

 

 

 

 

 

Департамент 

молодіжної 

політики 

ІV 

квартал 

2021 року 

 

 

 

 

 

 

 

ІV 

квартал 

2021 року 

В стадії розробки он-

лайн платформи для 

проведення 

конкурсів з надання 

фінансової 

підтримки для 

виконання 

(реалізації) 

інститутами 

громадянського 

суспільства програм 

(проєктів, заходів). 

Розроблено 

прототип такої 

платформи. 

Відповідно 

розробляються зміни 

до Порядку 

проведення 

конкурсу, 

затвердженого 

постановою КМУ від 

12.10.2011 № 1049 

В стадії виконання 

№ Корупційний ризик  

Заходи щодо усунення 

корупційного ризику 

 

Підрозділ, 

відповідальни

й за 

виконання 

заходу 

 

Строк 

виконанн

я заходів 

 

Вжиті заходи 

 

Пропозиції комісії 
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2. Недосконалість 

механізму моніторингу 

проектів/заходів 

молодіжних та дитячих 

громадських організацій 

(МГО, ДГО) переможців 

конкурсу, який 

проводить 

Мінмолодьспорту 

Розробка механізму щодо 

проведення незалежного 

моніторингу реалізації 

проектів і заходів МГО, ДГО, 

переможців конкурсу 

Департамент 

молодіжної 

політики 

 ІV 

квартал 

2020 року  

В стадії розробки 

змін до Порядку 

подання творчих 

звітів про реалізацію 

проєкту, 

затвердженого 

наказом 

Мінмолодьспорту 

від 12.06.2014         

№ 1919. 

В стадії виконання  

3. Неврегульованість 

механізму підрахунку 

єдиного рейтингу з 

олімпійських та 

неолімпійських видів 

спорту та уніфікації 

системи оцінки 

результатів виступів 

спортсменів України в 

офіційних спортивних 

змаганнях 

Розробка проєкту 

нормативно-правового акту 

щодо встановлення єдиного 

рейтингу з олімпійських та 

неолімпійських видів спорту 

та уніфікації системи оцінки 

результатів виступів 

спортсменів України в 

офіційних спортивних 

змаганнях та його 

затвердження в 

установленому порядку 

Департамент 

олімпійського 

спорту 

Департамент 

фізичної 

культури та 

неолімпійськ

их видів 

спорту  

ІII 

квартал 

2021 року 

Наказом 

Мінмолодьспорту 

від 09.07.2020 № 530 

затверджено 

Положення про 

рейтинг з 

олімпійських та 

неолімпійських 

видів спорту в 

Україні (набуває 

чинності з 01 січня 

2021 року). 

 

ВИКОНАНО 

4. Неврегульованість 

механізму прозорого 

розподілу бюджетних 

коштів між 

неолімпійськими видами 

спорту 

Розробка проєкту 

нормативно-правового акту 

щодо механізму прозорого 

розподілу бюджетних коштів 

між неолімпійськими видами 

спорту  

Департамент 

фізичної 

культури та 

неолімпійсь-

ких видів 

спорту 

ІV 

квартал 

2021 року 

В стадії розробки В стадії виконання 

5. Можливий вплив 

зацікавлених осіб на 

працівників 

Видання наказу 

Мінмолодьспорту «Про 

затвердження порядку 

Департамент 

олімпійського 

спорту 

ІV 

квартал 

2020 року 

В стадії погодження 

з Мінфіном та 

Мінекономрозвитку 

В стадії виконання 
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Мінмолодьспорту під 

час прийняття рішень 

щодо формування складу 

фахівців та тренерів 

штатної команди 

національних збірних 

команд з олімпійських 

видів спорту, визнаних в 

Україні 

формування складу фахівців 

та тренерів штатної команди 

національних збірних команд 

з олімпійських видів спорту, 

визнаних в Україні» 

 

 

 

 

 

  

6. Недосконалий порядок 

(відсутність чітких 

критеріїв) відбору 

заходів до календарного 

плану національно-

патріотичного виховання 

молоді  

Внесення змін до наказу 

Мінмолодьспорту від 

05.04.2019 № 1740           

«Про затвердження Порядку 

формування календарного 

плану заходів щодо реалізації 

державної політики з питань 

молоді», зареєстрованого в 

Міністерстві юстиції України 

25 квітня 2019 року за           

№ 437/33408  

Відділ 

національно-

патріотич-

ного 

виховання 

ІV 

квартал 

2020 року 

В стадії розробки В стадії виконання 

7. Неврегульованість 

процедури передачі 

посадовими особами 

Мінмолодьспорту 

подарунків, одержаних 

як подарунки державі 

відповідно до вимог 

постанови Кабінету 

Міністрів України від        

16 листопада 2011 року 

№ 1195 (зі змінами) 

Підготовка та прийняття 

внутрішнього нормативного 

акту  щодо створення комісії, 

порядку її діяльності, 

порядку передачі отриманих 

подарунків  

Відділ 

бухгалтерсь-

кого обліку та 

звітності, 

головний 

спеціаліст з 

антикорупцій

них питань 

ІІ квартал 

2021 року 

В стадії розробки В стадії виконання 
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8. Неврегульованість 

взаємодії уповноваженої 

особи з питань 

запобігання та виявлення 

корупції та служби 

управління персоналом з 

питань перевірки фактів 

дотримання вимог 

фінансового контролю 

працівниками 

Мінмолодьспорту при 

припиненні виконання 

функцій держави 

Підготовка та прийняття 

внутрішнього нормативного 

акту  щодо врегулювання 

взаємодії уповноваженої 

особи з питань запобігання та 

виявлення корупції та служби 

управління персоналом з 

питань перевірки фактів 

дотримання вимог 

фінансового контролю 

працівниками 

Мінмолодьспорту при 

припиненні виконання 

функцій держави 

Головний 

спеціаліст з 

антикорупцій

них питань 

Управління 

роботи з 

персоналом 

ІІІ 

квартал 

2020 року 

Наказом 

Мінмолодьспорту 

від 16.09.2020 № 

1558 затверджено 

Порядок взаємодії 

головного 

спеціаліста з 

антикорупційних 

питань зі 

структурними 

підрозділами 

Мінмолодьспорту з 

метою обліку 

суб’єктів 

декларування, у яких 

виник обов’язок 

подати декларацію 

відповідно до Закону 

України «Про 

запобігання 

корупції» 

ВИКОНАНО 

9 Недоброчесність 

посадових осіб 

Мінмолодьспорту під 

час здійснення його 

представництва в судах 

Внесення зміни в довіреність 

на представництво 

Мінмолодьспорту в суді 

щодо заборони за власною 

ініціативою відмовлятися від 

позову, укладати мирову 

угоду або визнавати позов. 

Скасування довіреностей 

Юридичне 

управління 

ІІІ 

квартал 

2020 

року, 

постійно 

Внесено зміни в 

довіреність на 

представництво 

Мінмолодьспорту в 

суді, що мінімізує 

можливість визнання 

позову або відмови 

від нього, здійснення 

 

ВИКОНУЄТЬСЯ  

на постійній основі 



5 
 

 
 

1 2 3 4 5 6 7 

особам що звільнились 

(припинили повноваження). 

Моніторинг рішень суду 

щодо позиції представника 

Мінмолодьспорту 

будь-яких дій з 

представництва в 

судах після 

звільнення 

(припинення 

повноважень), 

здійснюється 

моніторинг судових 

рішень щодо позиції 

представника 

мінмолодьспорту в 

судових засіданнях 

10 Неврегульованість 

діяльності з виявлення 

фактів національного чи 

транснаціонального 

маніпулювання 

національними і 

міжнародними 

спортивними 

змаганнями 

Розроблення внутрішнього 

нормативного акту, що 

регулює діяльність 

Мінмолодьспорту у разі 

виявлення фактів 

національного чи 

транснаціонального 

маніпулювання 

національними і 

міжнародними спортивними 

змаганнями 

Структурні 

підрозділи 

Мінмолодь-

спорту  

(у межах 

компетенції) 

ІV 

квартал 

2021 року 

В стадії виконання : 

розробляються 

пропозиції щодо 

участі представників 

Мінмолодьспорту    

у першому засіданні 

Комітету Конвенції 

Ради Європи проти 

маніпулювання 

спортивними 

змаганнями (20-21 

жовтня – 24-25 

листопада 2020 

року) 

В стадії виконання 

11. Можливе неврахування 

альтернативних 

пропозицій та зауважень 

громадськості до 

проєктів програм та 

нормативно-правових 

Надання обґрунтованих 

підстав для відмови у 

прийнятті альтернативних 

пропозицій та зауважень 

громадськості до проєктів 

програм та нормативно-

Структурний 

підрозділ, що 

відповідає за 

розробку 

програми або 

нормативно-

Упродов

ж 2020-

2021 

років 

  

Виконується на 

постійній основі за 

фактом надходження 

альтернативних 

пропозицій та 

зауважень 

 

ВИКОНУЄТЬСЯ 

на постійній основі за 

фактом надходження 

альтернативних пропозицій 
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актів 

 

правових актів правового 

акту, 

головний 

спеціаліст з 

антикоруп-

ційних 

питань 

громадськості до 

проєктів програм та 

нормативно-

правових актів). 

Звіти про результати 

розгляду пропозицій 

розміщуються на 

вебсайті 

Мінмолодьспорту 

та зауважень громадськості 

до проєктів програм та 

нормативно-правових актів) 

12. Неврегульованість 

процедур і механізмів 

прийняття та розгляду 

повідомлень про 

можливі факти 

корупційних або 

пов’язаних з корупцією 

правопорушень, інших 

порушень цього Закону, 

перевірки та належного 

реагування на такі 

повідомлення 

(відповідно до ст. 531-532 

Закону України                

«Про запобігання 

корупції» 

Розроблення внутрішнього 

документу, що регулює 

процедуру та механізм 

прийняття та розгляду 

повідомлень про можливі 

факти корупційних або 

пов’язаних з корупцією 

правопорушень, інших 

порушень цього Закону, 

перевірки та належного 

реагування на такі 

повідомлення 

Головний 

спеціаліст з 

антикорупцій

них питань 

 ІІІ 

квартал 

2020 року 

Розроблено 

Інструкцію  

з організації роботи з 

повідомленнями про 

корупцію, 

внесеними 

викривачами, в 

апараті Міністерства 

молоді та спорту 

України   

 

 

ВИКОНАНО 
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13. Неврегульованість 

механізму здійснення 

контролю за 

дотриманням 

антикорупційного 

законодавства, у тому 

числі в діяльності 

юридичних осіб, що 

знаходіться у сфері 

управління 

Мінмолодьспорту 

Розроблення порядку 

взаємодії головного 

спеціаліста з 

антикорупційних питань 

Мінмолодьспорту та 

уповноважених з питань 

запобігання корупції 

юридичних осіб, що 

знаходіться у сфері 

управління Мінмолодьспорту 

та механізму здійснення 

контролю за дотриманням 

антикорупційного 

законодавства 

Головний 

спеціаліст з 

антикорупцій

них питань 

ІV 

квартал 

2020 року 

В стадії розробки В стадії виконання 

 

ІНШІ ЗАХОДИ,   ПЕРЕДБАЧЕНІ   АНТИКОРУПЦІЙНОЮ   ПРОГРАМОЮ 

1. Навчальній захід, 

проведений головним 

спеціалістом з 

антикорупційних питань 

1. Правове 

регулювання діяльності 

уповноважених підрозділів 

(осіб) з питань запобігання 

та виявлення корупції. 

2. Антикорупційна 

програма юридичної особи. 

Оцінка корупційних 

ризиків, підготовка заходів 

щодо їх усунення 

Уповноваже

ні особи 

підприємств, 

установ, 

організацій, 

що належать 

до сфери 

управління 

Мінмолодь 

спорту 

ІІІ 

квартал 

2020 року 

Проведено 

06.08.2020 

ВИКОНАНО 

2 Роз’яснення вимог 

антикорупційного 

законодавства 

   Щотижневі 

публікації 

ВИКОНУЄТЬСЯ  

на постійній основі 
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3 Навчальні заходи, у яких 

забезпечено учать 

головного спеціаліста з 

антикорупційних питань 

1. Онлайн-конференція 

«Антикорупційний комплаєнс 

– погляд юриста» 

2. Вебінар НАЗК  

на тему: «Функціонал 

антикорупційного 

уповноваженого згідно з 

типовим положенням». 

 

 ІІІ 

квартал 

2020 року 

09.09.2020 

 

 

07.09.2020 

Забезпечено участь 

 

 

Забезпечено участь 

 

Головний спеціаліст з антикорупційних питань                                                                                                   Наталія ПАНАФЕДА 

 

 

 


