
ЗВІТ 

за результатами публічного громадського обговорення доопрацьованої 

Антикорупційної програми Державного агентства лісових ресурсів 

України на 2021-2023 роки  

Публічне громадське обговорення доопрацьованої Антикорупційної 

програми Державного агентства лісових ресурсів України на 2021 – 2023 

роки (далі – Антикорупційна програма) проводилося Державним агентством 

лісових ресурсів України (далі – Держлісагентство) відповідно до Порядку 

проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації 

державної політики, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 

від 3 листопада 2010 року № 966 (із змінами) (далі – Порядок). 

Зміст винесеного питання для обговорення – доопрацьована 

Антикорупційна програма  Держлісагентства. 

Мета публічного громадського обговорення – забезпечення гласності, 

відкритості, прозорості діяльності Держлісагентства, можливості будь-якій 

особі брати участь у підготовці Антикорупційної програми Держлісагентства 

шляхом надання пропозицій та зауважень до доопрацьованої 

Антикорупційної програми. 

17 січня 2022 року на офіційному веб-сайті Держлісагентства  було 

опубліковано інформаційне повідомлення про проведення публічного 

обговорення доопрацьованої Антикорупційної програми та розміщено 

доопрацьовану Антикорупційну програму. 

В інформаційному повідомленні запропоновано подавати пропозиції та 

зауваження до доопрацьованої Антикорупційної програми у письмовій формі 

на електронну адресу anticorruption@forest.gov.ua  або поштовим 

відправленням на адресу: 01601, м. Київ, вул. Шота Руставелі, 9-А у термін 

до 25 січня 2022 року, зазначено відповідальну особу за проведення 

публічного громадського обговорення, номер телефону, за яким надаються 

консультації з питань проведення публічного громадського обговорення, 

термін подання пропозицій та зауважень до доопрацьованої Антикорупційної 

програми.  

Строк подання пропозицій та зауважень до доопрацьованої 

Антикорупційної програми склав 9 календарних днів починаючи з 17 січня 

2022 року по 25 січня 2021 року (включно). 

За період публічного громадського обговорення пропозиції та 

зауваження до доопрацьованої Антикорупційної програми на електронну 

адресу anticorruption@forest.gov.ua та поштовим відправленням до 

Держлісагентства не надходили.  
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У зв’язку із наказом Національного агентства з питань запобігання 

корупції від 19.11.2021 № 744/21 «Про відмову в погодженні (непогодження) 

антикорупційної програми Державного агентства лісових ресурсів України 

на 2021-2023 роки» Держлісагентством проведено додаткову оцінку 

корупційних ризиків у діяльності Держлісагентства та внесено зміни (наказ 

від 29.12.2021 № 911) до Антикорупційної програми Державного агентства 

лісових ресурсів України на 2021-2023 роки, затвердженої наказом 

Держлісагентства від 07.09.2021 № 502. 

У зв’язку з тим, що протягом проведення публічного громадського 

обговорення, до Державного агентства лісових ресурсів України не 

надходило пропозицій та зауважень до доопрацьованої Антикорупційної 

програми жодним із запропонованих засобів зв’язку, доопрацьована 

Антикорупційна програма не потребує внесення змін.     

 

 

Т.в.о. головного спеціаліста з питань 

запобігання та виявлення корупції  

Державного агентства лісових 

 ресурсів України               Леся Хлебнікова 

 

 

 


