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З В І Т 

за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності  
Хмельницької обласної державної адміністрації 

 

У рамках підготовки Антикорупційної програми, відповідно до вимог 
Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади (далі – 
Методологія оцінювання), затвердженої рішенням Національного агентства з 
питань запобігання корупції від 02 грудня 2016 № 126, зареєстрованим у 
Міністерстві юстиції України 28 грудня 2016 року за № 1718/29848, та 
Методичних рекомендацій щодо підготовки антикорупційних програм органів 
влади, затверджених рішенням Національного агентства з питань запобігання 
корупції від 19 січня 2017 № 31, в обласній державній адміністрації було 
проведено оцінку корупційних ризиків. 

Оцінка корупційних ризиків проводилася відповідно до розпорядження 
голови обласної державної адміністрації від 06.04.2018 № 365/2018-р “Про 
створення в обласній державній адміністрації комісії з оцінки корупційних 
ризиків” (далі – Комісія). 

Згідно з робочим планом оцінки корупційних ризиків Хмельницької об-
ласної державної адміністрації (далі – Робочий план), затвердженого заступ-
ником голови Комісії з оцінки корупційних ризиків, було рекомендовано чле-
нам Комісії та керівникам структурних підрозділів облдержадміністрації та її 
апарату провести попередню ідентифікацію (виявлення) корупційних ризиків в 
апараті облдержадміністрації та її структурних підрозділах для визначення 
вразливих до корупційних ризиків сфер діяльності. Для забезпечення якісної 
оцінки корупційних ризиків головним спеціалістом з питань запобігання та 
виявлення корупції апарату облдержадміністрації (секретарем Комісії), було 
проведено навчання членів Комісії відповідно до Методології оцінювання та 
ознайомлено з прикладами корупційних ризиків, які є характерними для всіх 
органів влади, а також заходів щодо їх усунення. 
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На офіційному сайті облдержадміністрації було розміщено оголошення 
щодо залучення громадськості та експертів з антикорупційної діяльності до 
процесу ідентифікації корупційних ризиків у діяльності облдержадміністрації. 

Оцінка корупційних ризиків Комісією здійснювалася шляхом дослід-
ження зовнішнього та внутрішнього середовища обласної державної адміні-
страції за критеріями ймовірності виникнення ідентифікованих корупційних 
ризиків та наслідків корупційного правопорушення чи правопорушення, 
пов’язаного з корупцією. 

У своїй діяльності по виявленню (ідентифікації) та оцінці корупційних 
ризиків Комісією було опрацьовано та враховано такі джерела інформації: 

нормативно-правові акти та організаційно-розпорядчі документи; 

положення про структурні підрозділи облдержадміністрації та її апарату; 

плани роботи структурних підрозділів облдержадміністрації та її апарату; 

результати службових розслідувань правопорушень серед працівників 
апарату облдержадміністрації та її структурних підрозділів; 

результати внутрішніх аудитів, перевірок та їх звітів; 

проведення інтерв’ювання, анкетування державних службовців; 

листи, звернення та скарги, які містять інформацію про сфери діяльності, 
в яких можливе вчинення корупційних правопорушень або правопорушень, 
пов’язаних з корупцією; 

інформація з відкритих джерел. 

Згідно з опрацьованими матеріалами та інформацією, яку надали струк-
турні підрозділи обласної державної адміністрації, Комісією було встановлено 
найбільш вразливі сфери діяльності апарату облдержадміністрації та її струк-
турних підрозділів, а саме: 

робота із запитами на інформацію, зверненнями громадян; 

управління персоналом; 

надання адміністративних послуг; 

ліцензування та дозвільна діяльність; 

публічні закупівлі; 

управління фінансовими та матеріальними ресурсами; 

організація роботи щодо запобігання та виявлення корупції у структурних 
підрозділах обласної державної адміністрації. 

На підставі звітної інформації про виконання Антикорупційної програми 
на 2018 рік Комісія проаналізувала та визначила, що заплановані заходи щодо 
зменшення (мінімізації) встановлених корупційних ризиків було виконано, але 
для подальшого постійного контролю та актуальністю певних корупційних 
ризиків, Комісія приходить до висновку щодо необхідності перенесення деяких 
корупційних ризиків, встановлених у 2018 році, до плану заходів щодо їх 
контролю та усунення на 2019-2020 роки. 
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З урахуванням Методології оцінки, звіт складається з двох елементів: 

1. Опис ідентифікованих корупційних ризиків у діяльності облдержадмі-
ністрації, чинники корупційних ризиків та можливих наслідків корупційного 
правопорушення чи правопорушення, пов’язаного з корупцією (додаток 1). 

2. Пропозиції щодо заходів із усунення (зменшення) рівня виявлення 
корупційних ризиків (додаток 2). 

Звіт за результатами оцінки корупційних ризиків є невід’ємною частиною 
Антикорупційної програми. 


