
ГРОМАДСЬКА РАДА 
при Міністерстві молоді та спорту України

вул. Еспланадна, 42, м. Київ, 01601

№ _______
від /и /т я і§с£Ої>.

на №_________________
в ід "___ "_________ 20____р.

Міністерство молоді та спорту 
України

Відповідно до листа Мінмолодьспорту від 27.07.2020 № 2392/20 та згідно 
з Орієнтовним планом проведення консультацій з громадськістю на II півріччя 
2020 року, затвердженим Державним секретарем Мінмолодьспорту 
О. Перевезенцевим ЗО червня 2020 року, Громадською радою при 
Мінмолодьспорті опрацьовано надісланий проект Антикорупційної програми 
Міністерства молоді та спорту України на 2020-2021 роки (далі -  проект 
Програми), що розміщений на офіційному вебсайті Мінмолодьспорту в рубриці 
«Для обговорення» http://dsmsB.gov.Ua/index/ua/material/51374.

За результатами опрацювання вважаємо, що поза межами оцінки 
корупційних ризиків, а відповідно й поза межами усієї відомчої антикорупційної 
політики, опинилися окремі повноваження Міністерства, у яких можуть 
виникати корупційні ризики, що у разі їх реалізації призводитимуть до значних 
збитків та суттєвих репутаційних втрат.

Так, відповідно до підпункту 34 пункту 4 Положення про Міністерство 
молоді та спорту України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 
України від 02.07.2014 № 220 «Про затвердження Положення про Міністерство 
молоді та спорту України» (зі змінами) Мінмолодьспорт подає в установленому 
порядку Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо переліку закладів 
фізичної культури і спорту, яким надається статус бази олімпійської, 
паралімпійської та дсфлімпійської підготовки {доповнено підпунктом 34л згідно 
з Постановою Кабінету Міністрів № 296 від 15.04.2020).

Суб’єктивізм окремих посадових або службових осіб Міністерства при 
вирішенні питання формування переліку таких закладів може створювати 
корупційні ризики при формуванні вказаних пропозицій.

Також потребує уваги питання оцінки корупційних ризиків при виконанні 
повноважень Мінмолодьспорту щодо організації та забезпечення будівництва і 
реконструкції спортивних споруд (підпункт 36 пункту 4 Положення).

Реалізація зазначених повноважень стосується розподілу матеріальних 
ресурсів і відповідні процедури включають оцінку посадовими особами на 
власний розсуд певних фактів та обставин. Вважаємо, що слід звернути увагу та 
вжити заходи, що могли б усунути або мінімізувати корупційні ризики під час 
реалізації зазначених повноваже іь.

http://dsmsB.gov.Ua/index/ua/material/51374


Відповідно до публікацій на вебсайті Національного агентства з питань 
запобігання корупції (далі -  Національне агентство) 
(https://nazk.gov.ua/uk/nownv/vak-nazk-ta-inshi-derzhavni-organv-riratsvuyut-z- 
ВРУІгіотІеппуату^укгууасІїіуЛ робота з викривачами є одним з пріоритетних 
напрямів. Національним агентством тільки упродовж червня -липня 2020 року 
надано декілька роз’яснень з цього приводу, що підкреслює актуальність 
питання налагодження роботи з повідомленнями викривачів.

Згідно з проектом Програми (таблиця оцінених корупційних ризиків та 
заходів щодо їх усунення) як корупційних ризик встановлено питання 
неврегульованості в Мінмолодьспорті процедур та механізмів прийняття та 
розгляду повідомлень про можливі факти правопорушень з ознаками корупції. 
Розроблення внутрішнього документу Мінмолодьспорту, що врегулює розгляд 
повідомлень викривачів, пропонується на IV квартал 2020 року.

Вважаємо, що відтермінування на кінець року розроблення такого 
документу може створити додаткові корупційні ризики щодо невідповідного 
розгляду повідомлень зазначеної категорії та неналежного виконання вимог 
антикорупційного законодавства щодо роботи з повідомленнями викривачів.

Пропонуємо прискорити виконання цього заходу та запланувати його 
виконання на III квартал поточного року.

Також пропонуємо визначити співвиконавцем заходу щодо усунення 
корупційного ризику, вказаного як «неврегульованість процедури передачі 
посадовими особами Мінмолодбспорту подарунків, одержаних як подарунки 
державі відповідно до вимог постанови Кабінету міністрів України від 
16 листопада 2011 року № 1195 (зі змінами)» головного спеціаліста з 
антикорупційних питань Мінмолодьспорту, оскільки питання застосування 
антикорупційного законодавства в частині обмеження щодо одержання 
подарунків безпосередньо стосується його службових повноважень.

Разом з цим зазначаємо, що відповідно до постанови Кабінету Міністрів 
України від 3 листопада 2010 року № 996 "Про забезпечення участі 
громадськості у формуванні та реалізації державної політики" Громадська рада 
при Мінмолодьспорту і в подальшому сприятиме запровадженню прозорих 
механізмів контролю за розробкою та виконанням заходів Антикорупційної 
програми Міністерства молоді та спорту України на 2020-2021 роки.

Заступник Голови

Громадської ради при Мінмолодьспорту вген КОВАЛЬСКИЙ
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