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Ідентифіковані корупційні ризики 
№ 
з/п 

Функції 
ОВВ 

Ідентифікований 
корупційний ризик

Заходи контролю 
Опис корупційного 

ризику
1 2 3 4 5 

Ризик 1  Управління 
персоналом 

Неправомірний вплив 
третіх осіб на діяльність 
конкурсної комісії з ме-
тою сприяння у прий-
нятті рішень щодо виз-
начення переможців 
конкурсного відбору

Визначена законо-
давством процеду-
ра здійснення кон-
курсного відбору 
претендентів на 
посади 

Вплив третіх осіб 
на роботу пред-
ставників кон-
курсної комісії з 
метою прийняття 
нею неправомір-
них рішень

Ризик 2  Управління 
персоналом  

Неповідомлення про 
потенційний конфлікт 
інтересів та/або вчи-
нення дій в умовах 
реального конфлікту 
інтересів членом 
конкурсної комісії 

Визначена законо-
давством процеду-
ра здійснення кон-
курсного відбору 
претендентів на 
посади 

Неповідомлення 
про наявний кон-
флікт інтересів та 
вчинення дій в 
умовах реального 
конфлікту інтере-
сів може призвес-
ти до прийняття 
неправомірних рі-
шень щодо резуль-
татів конкурсу 

Ризик 3 Управління 
персоналом 

Можливе порушення 
вимог щодо сумісницт-
ва та суміщення 

Законодавством 
передбачено обме-
ження щодо суміс-
ництва та суміщен-
ня з іншими вида-
ми діяльності 

У пункті 1 части-
ни першої статті 3 
Закону України 
“Про запобігання 
корупції” наведе-
но обмеження 
щодо сумісництва 
та суміщення, по-
рушення яких мо-
же призвести до 
притягнення вин-
них осіб до від-
повідальності

Ризик 4 Діяльність що-
до запобіган-
ня та виявлен-
ня корупції  

Неналежне забезпе-
чення конфіденцій-
ності викривачів 

Законодавством 
визначено заборо-
ну розголошення 
інформації про ви-
кривачів 

Відсутність засо-
бів технічного за-
хисту інформації 
про осіб, які пові-
домляють про ко-
рупцію, може при-
звести до розголо-
шення та викори-
стання цієї інфор-
мації з метою не-
правомірного тиску 
на осіб-викривачів  
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1 2 3 4 5 
Ризик 5 Діяльність що-

до запобігання 
та виявлення 
корупції  

Неповідомлення про 
потенційний конфлікт 
інтересів та/або вчинен-
ня дій в умовах реаль-
ного конфлікту інтере-
сів 

Визначений зако-
нодавством перелік 
дій у разі виникнен-
ня конфлікту інте-
ресів 

Неповідомлення 
про конфлікт ін-
тересів та/або 
вчинення дій в 
умовах реального 
конфлікту інте-
ресів може при-
звести до непра-
вомірних рішень 
та притягнення 
винних осіб до 
відповідальності

Ризик 6 Діяльність що-
до запобігання 
та виявлення 
корупції 

Можливе порушення 
вимог фінансового кон-
тролю  

Визначений зако-
нодавством поря-
док дій у зв’язку з 
можливим пору-
шенням вимог фі-
нансового контролю  

КУпАП (Глава 
13-А) передбаче-
но можливі варі-
анти порушення 
вимог фінансо-
вого контролю 

Ризик 7 Здійснення 
публічних 
закупівель 

Неправомірний вплив 
третіх осіб з метою на-
дання переваг в укла-
денні договорів на 
користь третіх осіб 

Публічні закупівлі, 
що перевищують 
відповідну суму 
згідно із законодав-
ством, здійснюють-
ся через систему 
“ProZorro”. Здійс-
нення перевірок 
контролюючими 
органами 

Неправомірне 
втручання в тен-
дерну процедуру 
публічних заку-
півель може при-
звести до зловжи-
вання службовим 
становищем поса-
довими особами 

Ризик 8 Здійснення 
публічних 
закупівель 

Порушення щодо ви-
значення вартості пред-
мету закупівлі 

Здійснення переві-
рок контролюючи-
ми органами.  
Суми предметів за-
купівель, до яких 
застосовується 
тендерна процеду-
ра, визначені зако-
нодавством 

Неправомірне ви-
значення вартості 
предмету закупів-
лі може призвес-
ти до порушень у 
застосуванні тен-
дерної процеду-
ри, а саме вико-
ристання “допо-
рогових” закупі-
вель в обхід си-
стеми “ProZorro” 

Ризик 9 Надання адмі-
ністративних 
послуг 
Видача доз-
вільних доку-
ментів 

Нечіткість змісту пода-
них документів, необ-
хідних для отримання 
дозволів 

Законодавством ви-
значено процедуру 
отримання дозвіль-
них документів 

Нечіткість змісту 
необхідних доку-
ментів може при-
звести до можли-
вого зловживання 
службовим стано-
вищем посадови-
ми особами щодо 
прискорення отри-
мання дозвільних 
документів
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Ризик 10 Надання адмі-

ністративних 
послуг 

Можливість особистого 
прийому документів від 
приватної особи – спо-
живача адміністратив-
ної послуги посадовою 
особою адміністратив-
ного органу, яка надає 
адміністративну послу-
гу (безпосередній ви-
конавець)

Законодавством 
встановлено мож-
ливість прийому 
документів безпо-
середніми виконав-
цями  

Можливість при-
йому документів 
безпосередніми 
виконавцями мо-
же призвести до 
надання переваг 
третім особам та 
зловживання 
службовим ста-
новищем

Ризик 11 Фінансово-
господарська 
діяльність 

Ризики, пов’язані з на-
данням стимулюючих 
виплат працівникам 

Законодавством 
передбачено чіткий 
перелік, можливий 
розмір і порядок 
надання стимулю-
ючих виплат 

Можлива виплата 
стимулюючих ви-
плат у необґрун-
тованих розмірах 
та можливе ви-
никнення кон-
флікту інтересів 
при підписанні 
розпоряджень 
щодо виплати 
стимулюючих 
виплат

Ризик 12 Фінансово-
господарська 
діяльність  

Можливе привласнен-
ня, розтрата майна або 
заволодіння ним шля-
хом зловживання служ-
бовим становищем 

Законодавством 
передбачено кримі-
нальну відповідаль-
ність  

Можливе виник-
нення неправо-
мірної вигоди 
шляхом привлас-
нення, розтрати 
майна або заволо-
діння ним 

 


