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до Програми

 
 
 
 

Ідентифіковані корупційні ризики, чинники корупційних  
ризиків та можливі наслідки корупційного правопорушення  

чи правопорушення пов’язаного з корупцією 
 

№ 
з/п 

Ідентифікований 
корупційний ризик 

Опис корупційного 
ризику 

Чинники 
корупційного 

ризику 

Можливі наслід-
ки корупційного 
правопорушення 

чи правопору-
шення пов’яза-

ного з корупцією 
1 2 3 4 5 

Ризик 1  Неправомірний вплив 
третіх осіб на діяльність 
конкурсної комісії з 
метою сприяння у прий-
нятті рішень щодо ви-
значення переможців 
конкурсного відбору 

Вплив третіх осіб 
на роботу представ-
ників конкурсної ко-
місії з метою прий-
няття нею неправо-
мірних рішень 

Нечіткість фор-
мулювання прий-
няття рішень за 
результатами кон-
курсу, відсутність 
обґрунтованих 
положень у доку-
ментації 

Можливі фінан-
сові втрати, при-
тягнення вин-
них осіб до від-
повідальності, 
зниження рівня 
суспільної дові-
ри, втрата репу-
тації, можливі 
судові розгляди 

Ризик 2  Неповідомлення про 
потенційний конфлікт 
інтересів та/або вчи-
нення дій в умовах ре-
ального конфлікту інте-
ресів членом конкурс-
ної комісії 

Неповідомлення 
про наявний кон-
флікт інтересів та 
вчинення дій в умо-
вах реального кон-
флікту інтересів 
може призвести до 
прийняття неправо-
мірних рішень що-
до результатів кон-
курсу 

Відсутність чіткої 
процедури щодо  
повідомлення про 
конфлікт інтере-
сів членами кон-
курсної комісії 

Можливі фінан-
сові втрати, при-
тягнення вин-
них осіб до адмі-
ністративної від-
повідальності, 
зниження рівня 
суспільної дові-
ри, втрата репу-
тації, можливі 
судові розгляди 

Ризик 3 Можливе порушення 
вимог щодо сумісницт-
ва та суміщення 

У пункті 1 частини 
першої статті 3 За-
кону України “Про 
запобігання коруп-
ції” наведено обме-
ження щодо суміс-
ництва та суміщен-
ня, порушення яких 
може призвести до 
притягнення вин-
них осіб до відпові-
дальності 

Нечіткість визна-
чення видів діяль-
ності, що вважа-
ються сумісницт-
вом та суміщен-
ням.  
Відсутність таких 
оновлень у КЗпП 

Притягнення 
винних осіб до 
адміністратив-
ної відповідаль-
ності, зниження 
рівня суспільної 
довіри, втрата 
репутації, мож-
ливі судові роз-
гляди 
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1 2 3 4 5 
Ризик 4 Неналежне забезпечен-

ня конфіденційності 
викривачів 

Відсутність засобів 
технічного захисту 
інформації про осіб, 
які повідомляють 
про корупцію може 
призвести до розго-
лошення та викори-
стання цієї інфор-
мації з метою не-
правомірного тиску 
на осіб-викривачів 

Відсутність забо-
рони доступу по-
садових осіб ор-
гану до інформа-
ції про викрива-
чів, відсутність 
засобів технічно-
го захисту кана-
лів інформації  

Фінансові втра-
ти, притягнення 
винних осіб до 
відповідальност
і, зниження рів-
ня суспільної 
довіри, втрата 
репутації, мож-
ливі судові роз-
гляди 

Ризик 5 Неповідомлення про 
потенційний конфлікт 
інтересів та/або вчи-
нення дій в умовах 
реального конфлікту 
інтересів 

Неповідомлення про 
конфлікт інтересів 
та/або вчинення дій 
в умовах реального 
конфлікту інтересів 
може призвести до 
неправомірних рі-
шень та притягнен-
ня винних осіб до 
відповідальності

Недосконалість 
процедури пові-
домлення про 
конфлікт інтере-
сів. 
Можливість ус-
них повідомлень 
про конфлікт ін-
тересів 

Притягнення 
винних осіб до 
адміністратив-
ної відповідаль-
ності, зниження 
рівня суспільної 
довіри, втрата 
репутації, мож-
ливі судові роз-
гляди

Ризик 6 Можливе порушення 
вимог фінансового 
контролю  

КУпАП (Глава 13-А) 
передбачено мож-
ливі варіанти пору-
шення вимог фі-
нансового кон-
тролю 

Технічні збої у 
системі електрон-
ного декларуван-
ня. 
Відсутність офі-
ційно затвердже-
ної методики що-
до заповнення 
декларацій 

Притягнення 
винних осіб до 
адміністративної 
та кримінальної 
відповідальнос-
ті, зниження рів-
ня суспільної до-
віри, втрата ре-
путації, можливі 
судові розгляди

Ризик 7 Неправомірний вплив 
третіх осіб з метою на-
дання переваг в укла-
денні договорів на 
користь третіх осіб 

Неправомірне 
втручання в тендер-
ну процедуру пуб-
лічних закупівель 
може призвести до 
зловживання служ-
бовим становищем 
посадовими осо-
бами 

Можливість на-
дання переваги 
третім особам. 
Повну інформа-
цію про прове-
дення публічних 
закупівель важко 
перевірити наяв-
ними засобами 

Фінансові втра-
ти, притягнення 
винних осіб до 
відповідальності, 
зниження рівня 
суспільної дові-
ри, втрата репу-
тації, можливі 
судові розгляди 

Ризик 8 Порушення щодо 
визначення вартості 
предмету закупівлі 

Неправомірне ви-
значення вартості 
предмету закупівлі 
може призвести до 
порушень у засто-
суванні тендерної 
процедури, а саме, 
використання “до-
порогових” закупі-
вель в обхід систе-
ми “ProZorro”

Можливість зани-
ження вартості 
предмета закупі-
вель чи його по-
діл з метою неви-
користання систе-
ми “ProZorro” 

Фінансові втра-
ти, притягнення 
винних осіб до 
відповідальнос-
ті, зниження рів-
ня суспільної 
довіри, втрата 
репутації, мож-
ливі судові роз-
гляди 
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Ризик 9 Нечіткість змісту пода-

них документів, необ-
хідних для отримання 
дозволів 

Нечіткість змісту не-
обхідних документів 
може призвести до 
можливого зловжи-
вання службовим 
становищем посадо-
вими особами щодо 
прискорення отри-
мання дозвільних 
документів

Відсутність єди-
них формалізова-
них вимог до до-
кументів що пода-
ються для отри-
мання дозволів. 
Відсутність ви-
черпного переліку 
необхідних доку-
ментів

Притягнення 
винних осіб до 
відповідальності, 
зниження рівня 
суспільної дові-
ри, втрата репу-
тації, можливі 
судові розгляди 

Ризик 10 Можливість особистого 
прийому документів від 
приватної особи – спо-
живача адміністратив-
ної послуги  посадовою 
особою адміністратив-
ного органу, яка надає 
адміністративну послу-
гу (безпосередній вико-
навець) 

Можливість прийо-
му документів без-
посередніми вико-
навцями може при-
звести до надання 
переваг третім осо-
бам та зловживання 
службовим стано-
вищем 

Недосконалість та 
суперечливість за-
конодавчих актів, 
у яких передбача-
ється можливість 
прийому доку-
ментів, як і фронт-
офісами, так і без-
посередніми ви-
конавцями  

Притягнення 
винних осіб до 
відповідальності, 
зниження рівня 
суспільної дові-
ри, втрата репу-
тації, можливі 
судові розгляди 

Ризик 11 Ризики пов’язані з на-
данням стимулюючих 
виплат працівникам 

Можлива виплата 
стимулюючих ви-
плат в необґрунто-
ваних розмірах та 
можливе виникнен-
ня конфлікту інте-
ресів при підписан-
ні розпоряджень що-
до стимулюючих 
виплат

Нечіткість зафік-
сованих у законо-
давчих актах норм 
щодо матеріаль-
ного стимулюван-
ня державних 
службовців 

Фінансові втра-
ти, притягнення 
винних осіб до 
відповідальності, 
зниження рівня 
суспільної дові-
ри, втрата репу-
тації, можливі 
судові розгляди 

Ризик 12 Можливе привласнен-
ня, розтрата майна або 
заволодіння ним шля-
хом зловживання служ-
бовим становищем 

Можливе виник-
нення неправомір-
ної вигоди шляхом 
привласнення, роз-
трати майна або 
заволодіння ним 

Особисті контак-
ти із замовниками 
послуг. Доступ до 
інформації та наяв-
ність повноважень 
щодо розпоряд-
ження коштами 

Фінансові втра-
ти, притягнення 
винних осіб до 
адміністративної 
та кримінальної 
відповідальнос-
ті, зниження рів-
ня суспільної до-
віри, втрата репу-
тації, можливі 
судові розгляди 

Ризик 13 Під час підготовки роз-
поряджень із земле-
впорядних питань існує 
можливість прямого 
контакту із замовником 

Прямий контакт 
замовника і вико-
навця може спричи-
нити зловживання 
службовим стано-
вищем при підготов-
ці таких норматив-
них актів та виник-
нення неправомірної 
вигоди

Наявність прямих 
контактів із 
замовниками 

Фінансові втра-
ти, притягнення 
винних осіб до 
відповідальності, 
зниження рівня 
суспільної дові-
ри, втрата репу-
тації, можливі 
судові розгляди 

 


