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З В І Т 
про результати оцінки корупційних ризиків у Хмельницькій обласній державній адміністрації 

 

Відповідно до розпорядження голови обласної державної адміністрації від 28.02.2017 № 151/2017-р “Про 
проведення оцінки корупційних ризиків” розпочато оцінку корупційних ризиків у діяльності Хмельницької обласної 
державної адміністрації. 

Ідентифікація корупційних ризиків проводилася шляхом дослідження (аналізу) зовнішнього та внутрішнього 
середовища органу влади на предмет виявлення чинників корупційних ризиків у нормативно-правових актах і органі-
заційно-управлінській діяльності органу влади.  

Оцінка корупційних ризиків проводилася відповідно до Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності 
органів влади, затвердженої рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 02 грудня 2016 року 
№ 126, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28 грудня 2016 року за № 1718/29848, ідентифіковано корупційні 
ризики, здійснено їх формальне визначення та проведено оцінку виявлення корупційних ризиків. 

За результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності Хмельницької обласної державної адміністрації підго-
товлено опис ідентифікованих корупційних ризиків у діяльності Хмельницької обласної державної адміністрації, 
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чинники корупційних ризиків та можливі наслідки корупційного правопорушення чи правопорушення, пов’язаного з 
корупцією, та пропозиції щодо заходів їх усунення (зменшення) рівня виявлених корупційних ризиків, які викладено у 
таблиці оцінених корупційних ризиків та заходів щодо їх усунення. 

 
Опис ідентифікованих корупційних ризиків 

у діяльності Хмельницької обласної державної адміністрації, 
чинники корупційних ризиків та можливі наслідки корупційних правопорушень  

чи правопорушень, пов’язаних з корупцією 
 

Ідентифікований корупційний ризик Опис ідентифікованого 
корупційного ризику Чинники корупційного ризику 

Можливі наслідки корупційного 
правопорушення чи правопорушення 

пов’язаного з корупцією
1 2 3 4 

Організаційні ризики 
Неналежне забезпечення конфі-
денційності осіб, які повідомля-
ють про корупцію (викривачів) 

Відсутність належного ступеня 
захисту інформації про викрива-
чів може призвести до розголо-
шення чи використання в інший 
неправомірний спосіб посадови-
ми особами цієї інформації у своїх 
інтересах, передачі інформації 
третім особам, які в свою чергу 
зможуть чинити тиск на викривача 

 Втрата репутації, фінансові 
втрати, притягнення посадових 
осіб до відповідальності, судові 
процеси  

Кадрові ризики 
Можливість впливу з боку поса-
дових або інших осіб на членів 
конкурсної комісії з метою спри-
яння прийняттю (або надання пе-
реваги при конкурсному відборі) 
на державну службу конкретних 
осіб 

Вплив на членів конкурсної комі-
сії з боку посадових осіб або ін-
ших осіб з метою сприяння прий-
няттю на державну службу 

Зловживання службовим стано-
вищем. Неповідомлення членом 
конкурсної комісії про конфлікт 

Втрата репутації, можливість 
притягнення посадових осіб до 
відповідальності 
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1 2 3 4 
Необізнаність про наявність по-
тенційного конфлікту інтересів 
або умисне його приховування 
кандидата при прийнятті на поса-
ду. Необізнаність про можливість 
притягнення до відповідальності  

Сприяння прийняттю на держав-
ну службу осіб при наявності по-
тенційного конфлікту інтересів 
шляхом неповідомлення про це 
конкурсної комісії 

Неповідомлення кандидатом на 
посаду про конфлікт інтересів 

Втрата репутації, можливість 
притягнення посадових осіб до 
відповідальності 

Необізнаність державного служ-
бовця щодо повідомлення спіль-
ної роботи близьких осіб  

Неповідомлення посадовими осо-
бами про пряме підпорядкування 
близьким їм особам або про таке 
пряме підпорядкування близьким 
особам

Неповідомлення необхідної ін-
формації про близьких осіб при 
проходженні конкурсу. Порушен-
ня вимог етики державного служ-
бовця. Відсутність контролю

Втрата репутації, можливість 
притягнення посадових осіб до 
відповідальності 

Необізнаність державного служ-
бовця про необхідність своєчас-
ного подання декларацій, пові-
домлень про суттєві зміни у май-
новому стані, відкриття валютно-
го рахунку, декларування недо-
стовірної інформації 

Порушення вимог фінансового 
контролю щодо неподання та 
несвоєчасного подання декла-
рацій, повідомлень про суттєві 
зміни у майновому стані, декла-
рування недостовірної інформації 
через необізнаність про необхід-
ність здійснення цих заходів або 
через збої Єдиного державного 
реєстру декларацій осіб, уповно-
важених на виконання функцій 
держави або місцевого самовря-
дування 

Необізнаність державних служ-
бовців про необхідність своєчас-
ного подання декларацій, пові-
домлень про суттєві зміни у май-
новому стані 

Втрата репутації, можливість 
притягнення посадових осіб до 
відповідальності 

Фінансово-господарські ризики 
Надання переваг при призначенні 
стимулюючих виплат працівникам 
та керівництву, з яким суб’єкт 
пов’язаний приватним інтересом 

Надання переваг при призначенні 
стимулюючих виплат, матеріаль-
ної допомоги, з якими суб’єкт 
призначення пов’язаний приват-
ним інтересом, що сприяє вчи-
ненню діяння під впливом кон-
флікту інтересів

Недотримання вимог положення 
про преміювання державних 
службовців та працівників, які 
виконують функції обслуговування 

Втрата репутації, можливість 
притягнення посадових осіб до 
відповідальності 
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1 2 3 4 
Можливість поділу предмета за-
купівлі на частини або зниження 
його вартості для уникнення про-
цедури закупівлі 

Поділ предмета закупівлі на час-
тини або зниження його вартості 
для уникнення процедури заку-
півлі  

Зловживання службовим стано-
вищем. Наявність дискреційних 
повноважень 

Можливі фінансові втрати, 
втрата репутації, можливість 
притягнення посадових осіб до 
відповідальності 

Можливість формування тендер-
ної документації або завдань 
таким чином, що конкуренція 
буде обмеженою або взагалі 
неможливою  

Формування тендерної документ-
тації або завдань таким чином, 
що конкуренція буде обмеженою 
або взагалі неможливою  

Недотримання вимог Закону Ук-
раїни “Про публічні закупівлі”. 
Наявність умов для варіювання з 
критеріями оцінки учасників з 
метою надання переваг заздале-
гідь обраному учаснику. Нена-
лежний контроль за розробкою та 
створення тендерної документації

Можливі фінансові втрати, 
втрата репутації, можливість 
притягнення посадових осіб до 
відповідальності 

Ризики, пов’язані з наданням адміністративних послуг 
Ризик пов’язаний з наданням 
адміністративних послуг через 
особисте спілкування споживача 
адміністративних послуг з поса-
довою особою, брак інформації 
про процедуру отримання адмі-
ністративної послуги 

Особисте спілкування споживача 
адміністративних послуг з поса-
довою особою, брак інформації 
про процедуру отримання адмі-
ністративної послуги, необґрун-
товано великі строки надання 
адміністративних послуг, вста-
новлення надмірного переліку 
документів 

Складність процедур надання ба-
гатьох адміністративних послуг 
та недосконалість нормативно-
правової бази, наявність дискре-
ційних повноважень, особисте 
спілкування споживача адміні-
стративної послуги з посадовою 
особою сприяє корупційним пра-
вопорушенням під час надання 
адміністративних послуг 

Втрата репутації, фінансові 
втрати, притягнення посадових 
осіб до відповідальності, судові 
процеси  
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Пропозиції щодо заходів із усунення (зменшення) рівня виявлення корупційних ризиків 
 
 

Корупційний ризик 

Пріоритетність 
корупційного  

ризику (низька/ 
середня/висока) 

Заходи щодо усунення 
корупційного ризику 

Особа (особи) 
відповідальна(і) 

за виконання 
заходу 

Строк вико-
нання заходів 

щодо 
усунення 
корупцій-

ного ризику 

Необхідні для 
впровадження 
заходів ресурси 

Очікувані результати 

1 2 3 4 5 6 7
Неналежне забезпечення 
конфіденційності осіб, які 
повідомляють про 
корупцію (викривачів) 

Середня запровадження та належне 
функціонування механізму 
для здійснення повідом-
лень про корупцію у сфері 
діяльності органу влади; 
розробка порядку реєстра-
ції та обробки звернень на 
“гарячу” телефонну лінію; 
розроблення внутрішнього 
документа щодо організації 
роботи із повідомлення 

Консультант 
з питань 

запобігання та 
виявлення 
корупції 

апарату обл-
держадмі-
ністрації 

Постійно 
 
 
 
 
 
 
 
 

ІV квартал 
2017 року 

Фінансування  
не потребує 

Дозволить 
підвищити рівень 

захисту викривачів 

Можливість впливу з боку 
посадових або інших осіб 
на членів конкурсної 
комісії з метою сприяння 
прийняттю (або надання 
переваги при конкурсно-
му відборі) на державну 
службу конкретних осіб 

Середня відображення зазначеної 
інформації у документації 
за результатами проведен-
ня конкурсу;  
проведення роз’яснюваль-
ної роботи серед держав-
них службовців; 
забезпечення дотримання 
вимог законодавства при 
проведенні конкурсу; 

Керівники 
структурних 
підрозділів 

облдержадмі-
ністрації 

Постійно 
 
 
 

ІV квартал 
2017 року 

 
Постійно 

Фінансування  
не потребує 

Відкрите та прозоре 
проведення 

конкурсного відбору 
при прийнятті на 

посаду. Мінімізація 
вчинення 

правопорушень 
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1 2 3 4 5 6 7 
Можливість впливу з боку 
посадових або інших осіб 
на членів конкурсної 
комісії з метою сприяння 
прийняттю (або надання 
переваги при конкурсному 
відборі) на державну служ-
бу конкретних осіб 

Середня забезпечення контролю за 
проведенням конкурсу 
шляхом введення в склад 
конкурсної комісії спеціа-
ліста з питань запобігання та 
виявлення корупції; 
залучення третіх осіб до 
роботи конкурсних комісій 

Керівники 
структурних 
підрозділів 

облдержадмі-
ністрації 

Постійно Фінансування  
не потребує 

Відкрите та прозоре 
проведення 
конкурсного 
відбору при 
прийнятті на 

посаду. Мінімізація 
вчинення 

правопорушень 
Необізнаність про наявність 
потенційного конфлікту 
інтересів або умисне його 
приховування у кандидата 
при прийнятті на посаду. 
Необізнаність про можли-
вість притягнення до від-
повідальності 

Середня детальне вивчення осо-
бистої справи кандидата 
на посаду; 
письмове попередження 
про антикорупційні обме-
ження, встановлені зако-
нодавством; 
розробка пам’ятки про 
конфлікт інтересів 

Керівники 
структурних 
підрозділів 

облдержадмі-
ністрації 

Постійно 
 
 
 
 
 
 

ІV квартал 
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Фінансування 
не потребує 

Мінімізація 
вчинення 

правопорушень 

Необізнаність державного 
службовця щодо повідом-
лення про спільну роботу 
близьких осіб 

Низька періодичне проведення 
тренінгів, семінарів на 
антикорупційну тема-
тику; 
перевірка інформації 
щодо близьких осіб 
працівників 

Консультант з 
питань запобі-
гання та вияв-
лення корупції 

апрату, керівники 
структурних 

підрозділів обл-
держадміністрації 

Відповідно 
до графіка 

 
 

Постійно 

Фінансування 
не потребує 

Мінімізація 
вчинення 

правопорушень 

Необізнаність державних 
службовців про необхідність 
своєчасного подання декла-
рацій, повідомлень про сут-
тєві зміни у майновому стані, 
відкриття валютного рахун-
ку, декларування недосто-
вірної інформації 

Низька проведення роз’ясню-
вальної роботи; 
моніторинг стану по-
дання декларацій; 
проведення семінарів, 
тренінгів щодо декла-
рування 

Консультант з 
питань запобі-
гання та вияв-
лення корупції 

апарату, керівни-
ки структурних 
підрозділів обл-

держадміністрації 

Постійно 
 
 
 

Відповідно 
до графіка 

Фінансування 
не потребує 

Дозволить 
уникнути 

притягнення до 
відповідальності 



 

7

 

1 2 3 4 5 6 7 
Надання переваг при при-
значенні стимулюючих 
виплат працівникам та ке-
рівництву, з яким суб’єкт 
пов’язаний приватним 
інтересом 

Низька  розробка положення про 
преміювання та надання 
матеріальної допомоги для 
вирішення соціально-побу-
тових питань працівникам; 
дотримання законодавства та 
положення про преміювання

Керівники 
структурних 
підрозділів 

облдержадмі-
ністрації 

ІV квартал 
2017 року 

 
 
 

Постійно 

Фінансування  
не потребує 

Недопущення 
зловживання 
службовим 
становищем 

Можливість поділу пред-
мета закупівлі на частини 
або зниження його вар-
тості для уникнення про-
цедури закупівлі 

Середня забезпечення дотримання 
вимог законодавства у 
сфері публічних закупі-
вель; 
додатковий контроль за 
розробкою та створення 
тендерної документації, 
забезпечення фіксації 
процесу, детального мо-
тивування рішення, та 
системи створення кон-
тролю за завершеними 
закупівлями; 
встановлення зовнішнього 
контролю шляхом роз-
міщення інформації про 
державні закупівлі на 
офіційних веб-сайтах та 
електронних майданчиках; 
проведення закупівель 
(проект річного плану 
закупівель, річний план 
закупівель, повідомлення 
про початок процедури);

Керівники 
структурних 
підрозділів 

облдержадмі-
ністрації, 
тендерний 

комітет 
(уповноважені 

особи 
замовника) 

Постійно Фінансування 
не потребує 

Недопущення 
отримання 

неправомірної 
вигоди особами, 

відповідальними за 
проведення 
публічних 
закупівель 
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1 2 3 4 5 6 7 
Можливість поділу пред-
мета закупівлі на частини 
або зниження його вар-
тості для уникнення про-
цедури закупівлі 

Середня встановлення мінімаль-
ного рекомендованого 
порогу при використанні 
системи “ProZorro”; 
введення до складу тен-
дерного комітету спеціа-
ліста з питань запобігання 
та виявлення корупції 

Керівники 
структурних 
підрозділів 

облдержадмі-
ністрації 

Постійно Фінансування 
не потребує 

Недопущення 
отримання 

неправомірної 
вигоди особами, 

відповідальними за 
проведення 
публічних 
закупівель 

Можливість формування 
тендерної документації 
або завдань таким чином, 
що конкуренція буде об-
меженою або взагалі 
неможливою 

Середня забезпечення дотримання 
вимог законодавства про 
публічні закупівлі; 
додатковий контроль за 
розробкою та створенням 
тендерної документації, 
шляхом моніторингу 
проведених закупівель 
відповідною групою; 
встановлення зовнішнього 
контролю шляхом 
розміщення інформації про 
публічні закупівлі (проект 
річного плану закупівель, 
річний план закупівель, 
повідомлення про початок 
проведення процедури); 
детальне документування 
процесу ухвалення рішень; 

Керівники 
структурних 
підрозділів 

облдержадмі-
ністрації, 
тендерний 

комітет 
(уповноважені 

особи 
замовника 

Постійно Фінансування 
не потребує 

Недопущення 
отримання 

неправомірної 
вигоди особами, 

відповідальними за 
проведення 
публічних 
закупівель 
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1 2 3 4 5 6 7 
  встановлення мінімаль-

ного рекомендованого 
порогу при використанні 
системи “ProZorro”; 
введення до складу тен-
дерного комітету спеці-
аліста з питань запобігання 
та виявлення корупції та 
залучення третіх осіб 

    

Ризик, пов’язаний з надан-
ням адміністративних по-
слуг через особисте спіл-
кування споживача адміні-
стративних послуг з поса-
довою особою, брак ін-
формації про процедуру 
отримання адміністратив-
ної послуги 

Середня зазначення конкретних 
термінів виконання по-
слуг;  
розширення можливості 
отримання заявником ре-
зультатів послуги через 
ЦНАП; 
встановлення вичерпного 
переліку документів для 
отримання послуги 

Керівники 
структурних 
підрозділів 

облдержадмі-
ністрації 

Постійно Фінансування 
не потребує 

Дозволить запобіг-
ти випадкам зло-
вживання своїм 

службовим стано-
вищем та отриман-
ня неправомірної 

вигоди посадовими 
особами при осо-
бистих контактах 
із замовниками 

адміністративної 
послуги

 


