
Додаток 7 
до Антикорупційної програми 
Хмельницької обласної державної 
адміністрації на 2017 рік 

 

Заходи щодо усунення виявлених корупційних ризиків 
 

№ 
з/п 

Ідентифікований 
корупційний ризик 

Пріоритетність 
корупційного 

ризику 

Заходи щодо 
усунення 

корупційного 
ризику 

Особа (особи) 
відповідальна (і) за 
виконання заходу 

Строк вико-
нання захо-

дів щодо 
усунення 

корупційно-
го ризику 

Ресурси для 
впровадження 

заходів 

Очікувані 
результати 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Ризик 1  Неправомірний вплив 

третіх осіб на діяльність 
конкурсної комісії з 
метою сприяння у 
прийнятті рішень щодо 
визначення переможців 
конкурсного відбору 

Середня Детальне доку-
ментування рі-

шень конкурсної 
комісії. 

Проведення семі-
нарів, тренінгів 

серед державних 
службовців 

Перший заступник го-
лови, заступники голо-
ви, заступник голови – 

керівник апарату, 
керівники структурних 
підрозділів облдерж-

адміністрації, 
райдержадміністрації 

Протягом 
року 

Не потребує Відкрите і 
прозоре 

проведення 
конкурсного 

відбору 

Ризик 2  Неповідомлення про по-
тенційний конфлікт інте-
ресів та/або вчинення дій 
в умовах реального кон-
флікту інтересів членом 
конкурсної комісії 

Висока Розробка та впро-
вадження мето-

дичних рекомен-
дацій у разі ви-
никнення кон-

флікту інтересів. 
Проведення семі-
нарів, тренінгів 

серед державних 
службовців 

Перший заступник го-
лови, заступники голо-
ви, заступник голови – 

керівник апарату, 
керівники структурних 
підрозділів облдерж-

адміністрації, 
райдержадміністрації 

Протягом 
року 

Не потребує Зменшення рівня 
цього ризику. 

Зменшення кіль-
кості державних 
службовців, при-
тягнутих до адмі-
ністративної від-
повідальності за 
неповідомлення 
про конфлікт ін-
тересів та/або вчи-
нення дій в умо-
вах реального кон-
флікту інтересів 



 

2

 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Ризик 3 Можливе порушення ви-

мог щодо сумісництва та 
суміщення 

Висока Проведення 
семінарів, 

тренінгів серед 
державних 
службовців 

Уповноважені особи 
облдержадміністрації, 
райдержадміністрацій, 
відповідальні особи з 
питань виявлення та 
запобігання корупції 
структурних підроз-
ділів облдержадміні-

страції 

Протягом 
року 

Не потребує Зменшення рів-
ня цього ризику. 
Зменшення кіль-
кості державних 
службовців, при-
тягнутих до адмі-
ністративної відпо-
відальності за пору-
шення обмежень 
щодо сумісництва 

та суміщення 
Ризик 4 Неналежне забезпечення 

конфіденційності викри-
вачів 

Середня Запровадження та 
належне функціону-
вання системи за-
хисту повідомлень 
про корупцію. Про-
ведення семінарів, 

тренінгів серед дер-
жавних службовців

Уповноважені особи 
облдержадміністрації, 
райдержадміністрацій, 
відповідальні особи з 
питань виявлення та 
запобігання корупції 

структурних підрозділів 
облдержадміністрації

Протягом 
року 

Не потребує Виявлення чин-
ників, що спри-
яють вчинення 
корупційних 

правопорушень, 
які неможливо 
ідентифікувати 

іншим способом
Ризик 5 Неповідомлення про по-

тенційний конфлікт інте-
ресів та/або вчинення дій в 
умовах реального кон-
флікту інтересів 

Висока Розробка та впро-
вадження мето-

дичних рекомен-
дацій у разі ви-
никнення кон-

флікту інтересів. 
Проведення семі-
нарів, тренінгів 

серед державних 
службовців 

Уповноважені особи 
облдержадміністрації, 
райдержадміністрацій, 
відповідальні особи з 
питань виявлення та 
запобігання корупції 
структурних підроз-
ділів облдержадміні-

страції 

Протягом 
року 

Не потребує Зменшення  рівня 
цього ризику. 

Зменшення кіль-
кості державних 
службовців, при-
тягнутих до адмі-
ністративної від-
повідальності за 
неповідомлення 
про конфлікт ін-
тересів та/або вчи-
нення дій в умо-

вах реального кон-
флікту інтересів
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1 2 3 4 5 6 7 8 
Ризик 6 Можливе порушення вимог 

фінансового контролю  
Висока Проведення 

семінарів, тренінгів 
серед державних 

службовців 

Уповноважені особи 
облдержадміністрації, 
райдержадміністрацій, 
відповідальні особи з 
питань виявлення та 
запобігання корупції 
структурних підроз-
ділів облдержадміні-

страції 

Протягом 
року 

Не потребує Зменшення  рівня 
такого ризику. 

Зменшення кіль-
кості державних 
службовців, при-
тягнутих до адмі-
ністративної від-
повідальності за 

порушення вимог 
фінансового 
контролю 

Ризик 7 Неправомірний вплив тре-
тіх осіб з метою надання 
переваг в укладенні дого-
ворів на користь третіх осіб 

Висока Удосконалення про-
цедури публічних 

закупівель. 
Здійснення зовніш-
нього контролю. 
Документування 
усіх необхідних 

процедур 

Перший заступник го-
лови, заступники голо-
ви, заступник голови – 

керівник апарату, 
керівники структурних 
підрозділів облдерж-

адміністрації, 
райдержадміністрації

Протягом 
року 

Не потребує Прозора про-
цедура здійснен-
ня публічних за-
купівель. Еконо-
мія коштів. Усу-
нення передумов 

виникнення 
фінансових втрат

Ризик 8 Порушення щодо визна-
чення вартості предмету 
закупівлі 

Середня Удосконалення 
процедури здійс-
нення публічних 

закупівель. 
Чітке визначення 
вартості предмету 
закупівлі згідно із 
законодавством. 

Здійснення зовніш-
нього контролю. 

Встановлення пер-
сональної відпо-

відальності  

Перший заступник го-
лови, заступники голо-
ви, заступник голови – 

керівник апарату, 
керівники структурних 
підрозділів облдерж-

адміністрації, 
райдержадміністрації 

Протягом 
року 

Не потребує Усунення 
передумов 
виникнення 

фінансових втрат. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
Ризик 9 Нечіткість змісту поданих 

документів, необхідних для 
отримання дозволів 

Висока Оприлюднення на 
офіційних  веб-

сайтах інформації 
щодо необхідних 

документів, зразків 
заповнення доку-

ментів 

Перший заступник го-
лови, заступники голо-
ви, заступник голови – 

керівник апарату, 
керівники структурних 
підрозділів облдерж-

адміністрації, 
райдержадміністрації 

Протягом 
року 

Не потребує Зменшення кіль-
кості помилок 

при оформленні 
документів, необ-
хідних для отри-
мання дозволу. 

Чіткість, вичерп-
ність поданих до-
кументів, необхід-
них для отриман-
ня дозволів змен-
шує ймовірність 

отримання непра-
вомірної вигоди 

Ризик 10 Можливість особистого при-
йому документів від приват-
ної особи – споживача адмі-
ністративної послуги поса-
довою особою адміністра-
тивного органу, яка надає 
адміністративну послугу 
(безпосередній виконавець). 

Середня Внесення пропо-
зицій щодо при-
ведення норма-
тивних актів у 
відповідність  

Перший заступник го-
лови, заступники голо-
ви, заступник голови – 

керівник апарату, 
керівники структурних 
підрозділів облдерж-

адміністрації, 
райдержадміністрації

Протягом 
року 

Не потребує Відсутність пря-
мого контакту  з 

виконавцем змен-
шує ймовірність 

отримання непра-
вомірної вигоди 

Ризик 11 Ризики, пов’язані з наданням 
стимулюючих виплат 
працівникам 

Середня Внесення пропо-
зицій щодо удоско-
налення норматив-
них актів з питань 

матеріального 
стимулювання. 

Здійснення зовніш-
нього контролю. 

Перший заступник го-
лови, заступники голо-
ви, заступник голови – 

керівник апарату, 
керівники структурних 
підрозділів облдерж-

адміністрації, 
райдержадміністрації 

Протягом 
року 

Не потребує Зменшення  рівня 
цього ризику. 

Усунення перед-
умов виникнення 
фінансових втрат. 
Зменшення кіль-
кості державних 
службовців, при-

тягнутих до 
відповідальності  
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1 2 3 4 5 6 7 8 
Ризик 12 Можливе привласнення, роз-

трата майна або заволодіння 
ним шляхом зловживання 
службовим становищем 

Висока Документування 
необхідних про-

цедур. 
Здійснення зовніш-

нього контролю 
Персональна 

відповідальність 

Перший заступник го-
лови, заступники голо-
ви, заступник голови – 

керівник апарату, 
керівники структурних 
підрозділів облдерж-

адміністрації, 
райдержадміністрації 

Протягом 
року 

Не потребує Зменшення  рівня 
цього ризику. 

Усунення перед-
умов виникнення 
фінансових втрат. 
Зменшення кіль-
кості державних 
службовців, при-
тягнутих до адмі-
ністративної  та 

кримінальної від-
повідальності за 
привласнення, 
розтрату майна 
або заволодіння 
ним шляхом зло-
вживання служ-

бовим стано-
вищем 

 


