
Додаток 1 
до Звіту за результатами оцінки 
корупційних ризиків у діяльності 
Хмельницької обласної держав-
ної адміністрації 
(пункт 1, стор. 3) 

 
 
 

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 коруп-
ційного правопорушення чи 

правопорушення пов’язаного 
з корупцією

1 2 3 4 

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

Вплив на членів конкурсної ко-
місії з боку посадових осіб або 
інших осіб з метою сприяння 
прийняттю на державну службу 

Зловживання службовим станови-
щем.  
Неповідомлення членом конкурсної 
комісії про конфлікт інтересів. Від-
сутність у складі комісії незалеж-
них представників

Втрата репутації, можли-
вість притягнення посадо-
вих осіб до відповідальності 

Можливість впливу з боку членів кон-
курсної комісії на зайняття вакантних по-
сад державної служби на результати дру-
гого етапу конкурсу шляхом поперед-
нього ознайомлення кандидатів з обра-
ним варіантом ситуаційного завдання 

Сприяння прийняттю на державну 
службу посадових осіб або інших 
осіб 

Зловживання службовим станови-
щем.  
Приватний інтерес щодо прийняття 
на державну службу посадової особи 

Втрата репутації, можли-
вість притягнення посадо-
вих осіб до відповідальності 
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Можливість впливу одного з членів кон-
курсної комісії на остаточні результати 
прийняття рішення конкурсної комісії 
щодо надання переваги певному канди-
дату під час заключного етапу конкурсу 
(співбесіди) 

Вплив на членів конкурсної ко-
місії з боку посадових осіб або 
інших осіб з метою сприяння 
прийняттю на державну службу. 

Зловживання службовим станови-
щем.  
Приватний інтерес щодо прийняття 
на державну службу посадової особи.  
Відсутність у складі комісії неза-
лежних представників

Порушення норм чинного 
законодавства про державну 
службу 

Необізнаність державного службовця що-
до повідомлення спільної роботи близь-
ких осіб 

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

Неповідомлення необхідної інфор-
мації про близьких осіб при про-
ходженні конкурсу. 
Порушення вимог етики держав-
ного службовця.  
Відсутність контролю

Втрата репутації, можли-
вість притягнення посадо-
вих осіб до відповідальності 

Прийняття на посаду осіб, які не відпо-
відають вимогам державної служби або 
ті, що подали неправдиві відомості, у 
зв’язку з відсутністю обов’язкового про-
ведення спеціальної перевірки 

Сприяння з боку конкурсної комі-
сії у прийнятті на посади держав-
ної служби осіб, які подали 
неправдиві відомості або відносно 
яких передбачена заборона на 
прийняття на державну службу 

Не доброчесність членів конкурсної 
комісії, кандидатів на посаду, заці-
кавленість з боку посадових осіб у 
прийняті на державну службу 
близьких їм осіб, можливість отри-
мання неправомірної винагороди за 
таке сприяння

Притягнення посадових осіб 
до відповідальності, втрата 
репутації, судові процеси 

Необізнаність про наявність потенційного 
конфлікту інтересів або умисне його при-
ховування кандидата при прийнятті на 
посаду. Необізнаність про можливість при-
тягнення до відповідальності 

Сприяння прийняттю на державну 
службу осіб при наявності потен-
ційного конфлікту інтересів шля-
хом неповідомлення про це кон-
курсної комісії

Неповідомлення кандидатом на по-
саду про конфлікт інтересів 

Втрата репутації, можли-
вість притягнення посадо-
вих осіб до відповідальності 

Можливість впливу з боку посадових осіб 
або інших осіб на прийняття рішення 
щодо представлення до державних наго-
род осіб, які не мають достатніх заслуг 
державного рівня 

Сприяння (вплив) посадовими осо-
бами (іншими особами) на ви-
значення кандидатур, які пред-
ставлені до державних нагород 

Недостатній контроль за обґрунто-
ваністю прийнятих рішень 

Втрата репутації, можли-
вість притягнення посадо-
вих осіб до відповідальності 
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Фінансово-господарські ризики 
Надання переваги при призначенні сти-
мулюючих виплат, премій працівникам та 
керівним працівникам, з якими суб’єкт 
призначення пов’язаний приватним інте-
ресом 

Надання переваг при встановленні 
стимулюючих виплат, премій пра-
цівникам та керівним працівни-
кам, з якими суб’єкт призначення 
пов’язаний приватним інтересом, 
що сприяє вчиненню діяння під 
впливом конфлікту інтересів

Одноособове прийняття керівником 
рішення про встановлення стиму-
люючих виплат, премій працівни-
кам та керівним працівникам. Недо-
тримання вимог положення про пре-
міювання, що затверджено у від-
повідній установі

Втрата репутації, можли-
вість притягнення посадо-
вих осіб до відповідальності 

Ймовірність незаконного та неефектив-
ного використання бюджетних коштів 
учасниками бюджетного процесу 

Можливість зловживання посадо-
вими особами, які наділені пов-
новаженнями щодо розпоряджен-
ня майном установи та викори-
стання бюджетних коштів, в осо-
бистих чи інших неслужбових 
цілях

Дискреційні повноваження та осо-
бистий інтерес посадових осіб бюд-
жетних установ.  
Відсутність в установах належного 
контролю за використанням фінан-
сових та матеріальних ресурсів 

Втрата репутації, можли-
вість притягнення посадо-
вих осіб до відповідальності 

Надання завідомо недостовірних даних 
до бюджетних запитів головними роз-
порядниками коштів місцевих бюджетів з 
метою отримання більших бюджетних 
асигнувань для окремих учасників бюд-
жетного процесу 

Отримання більшого обсягу бюд-
жетних асигнувань окремими 
учасниками бюджетного процесу 
за рахунок включення недостовір-
них даних до бюджетних запитів, 
що створює неправомірну вигоду 
або перевагу у забезпеченні фі-
нансовими ресурсами у порів-
нянні з іншими учасниками бюд-
жетного процесу

Дискреційні повноваження посадо-
вих осіб бюджетних установ та 
неналежний контроль за їх діями. 

Порушення норм чинного за-
конодавства, притягнення по-
садових осіб до відповідаль-
ності, втрата репутації органу 
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Внутрішній аудит 
Можливість необ’єктивного висвітлення 
інформації в аудиторському звіті  під час 
проведення внутрішнього аудиту 

Відсутність регламентованих про-
цедур проведення фінансових 
аудитів збільшує вірогідність не 
виявлення помилок та надає мож-
ливість для зловживань посадо-
вими особами, які їх проводять. 
Відсутність ефективного кон-
тролю дає можливість прихову-
вати аудиторські докази та впли-
вати на викладення інформації в 
аудиторському звіті 

Недостатній контроль за діяльністю 
посадових осіб під час проведення 
внутрішнього аудиту. 
Низька кваліфікація серед працівни-
ків, які проводять внутрішній аудит.  
Порушення при плануванні та при-
ховування інформації, яка стала їм 
відома в ході проведення такого 
аудиту.  
Приватний інтерес (неправомірна 
винагорода). 
Зацікавленість третіх осіб у при-
ховуванні результатів внутріш-
нього аудиту 

Порушення норм чинного за-
конодавства, фінансові втра-
ти, втрата репутації, мож-
ливе притягнення посадо-
вих осіб до відповідальності 

Публічні закупівлі 
Можливість поділу предмета закупівлі з 
метою здійснення закупівлі без застосу-
вання електронної системи ProZorro 

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

Зловживання службовим станови-
щем.  
Наявність дискреційних повноважень.  
Низький контроль за діями поса-
дових осіб 

Можливість фінансової втра-
ти, втрата репутації, можли-
вість притягнення посадо-
вих осіб до відповідальності 

Дискреційні повноваження посадових осіб 
під час підготовки тендерної докумен-
тації або завдань таким чином, що кон-
куренція буде обмеженою або взагалі 
неможливою (формування під конкрет-
ного постачальника) 

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

Недотримання вимог Закону Ук-
раїни “Про публічні закупівлі”. 
Наявність умов для варіювання за 
критеріями оцінки учасників з ме-
тою надання переваг заздалегідь об-
раному учаснику.  
Неналежний контроль за розроб-
кою та створенням тендерної до-
кументації.  
Особистий інтерес та не доброчес-
ність посадових осіб

Можливість фінансової втра-
ти, втрата репутації, можли-
вість притягнення посадо-
вих осіб до відповідальності 
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Не доброчесність членів тендерного комі-
тету  

Вплив на членів тендерного комі-
тету з боку посадових осіб або 
третіх осіб зацікавлених в отри-
манні перемоги в тендері конкрет-
ного постачальника або суб’єкта 
надання послуг з подальшою ме-
тою отримання неправомірної ви-
годи за сприяння такої перемоги

Приватний інтерес посадових осіб 
щодо надання переваг певним по-
стачальникам товарів, робіт чи по-
слуг 

Можливість фінансової втра-
ти, втрата репутації, можли-
вість притягнення посадо-
вих осіб до відповідальності

Ризики, пов’язані з наданням адміністративних послуг 
Недостатня прозорість у діяльності адмі-
ністрації та її структурних підрозділів 
щодо висвітлення інформації про адмі-
ністративні послуги 

Неврегульованість нормативно-пра-
вовими актами надання адміні-
стративних послуг через електронну 
систему за принципом “Єдиного вікна”

Недосконала законодавча база, від-
сутній контроль та можливості от-
римати адміністративну послугу 
через сайт  

Порушення норм чинного 
законодавства, можливість 
притягнення посадових осіб 
до відповідальності

Ризик, пов’язаний з наданням адміністра-
тивних послуг через особисте спілку-
вання споживача адміністративних по-
слуг з посадовою особою, брак інфор-
мації про процедуру отримання адміні-
стративної послуги 

Особисте спілкування споживача 
адміністративних послуг з посадо-
вою особою, брак інформації про 
процедуру отримання адміністра-
тивної послуги, необґрунтовано 
великі строки надання адміністра-
тивних послуг, встановлення над-
мірного переліку документів 

Складність процедури надання ба-
гатьох адміністративних послуг та 
недосконалість нормативно-право-
вої бази, наявність дискреційних по-
вноважень, особисте спілкування спо-
живача адміністративної послуги з 
посадовою особою сприяє коруп-
ційним правопорушенням під час на-
дання адміністративних послуг

Втрата репутації, притягнен-
ня посадових осіб до від-
повідальності, судові процеси 

Дискреційні повноваження (недоброчес-
ність) посадових осіб під час виконання 
своїх службових обов’язків у розгляді пи-
тань 

Неналежний розгляд питань з бо-
ку посадових осіб, зокрема: 
акредитація медичних закладів; 
атестація лікарів; 
встановлення статусу та видача 
посвідчення “Учасник ліквідації 
наслідків аварії на ЧАЕС” та “По-
терпілий від Чорнобильської ка-
тастрофи”; 

Відсутність електронного докумен-
тообігу. 
Відсутність або неповний перелік на 
офіційному вебсайті структурного під-
розділу облдержадміністрації інфор-
мації щодо адміністративних послуг, 
які надаються цим структурним під-
розділом, переліку необхідних доку-
ментів для їх отримання, оплата таких 
послуг, підстави для відмови або за-
лишення без розгляду.

Порушення норм чинного 
законодавства. 
Притягнення посадових осіб 
до відповідальності. 
Втрата репутації. 
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 видача путівок на влаштування до 

будинку-інтернату для громадян 
похилого віку та інвалідів, геріат-
ричного пансіонату для ветеранів 
війни і праці, психоневрологіч-
ного інтернату; 
надання (відмова в наданні) гро-
шової допомоги громадянам, які 
потребують дороговартісного ліку-
вання; 
забезпечення відповідно до За-
кону України “Про гуманітарну 
допомогу” та затвердженого по-
становою Кабінету Міністрів Ук-
раїни від 19.07.2006 року № 999 
Порядку забезпечення осіб з ін-
валідністю автомобілями, ввезе-
ними в Україну транспортними 
засобами та визнання їх в ус-
тановленому порядку гуманітар-
ною допомогою, що надається 
особі з інвалідністю в безоплатне 
користування на строк, визна-
чений законодавством; 
дозвіл на проведення робіт на па-
м’ятках місцевого значення (крім 
пам’яток археології), їх територіях 
та зонах охорони; 
реєстрація статуту (положення) 
релігійних організацій; 
реєстрація змін і доповнень до 
статуту (положення) релігійних 
організацій;

Недостатній контроль з боку органів 
вищого рівня. 
Неналежна організація роботи відпо-
відних комісій. 
Вплив зацікавлених осіб на членів 
відповідних комісій. 
Недостатній контроль з боку уповно-
важеної особи, на яку покладено ви-
конання функцій з питань запобігання 
та виявлення корупції 
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 погодження розміщення зовніш-

ньої реклами (на пам’ятках місце-
вого значення, у межах зон охо-
рони таких пам’яток); 
видача ліцензій на провадження 
господарської діяльності з транс-
портування теплової енергії магі-
стральними і місцевими (розпо-
дільчими) тепловими мережами, 
крім транспортування теплової 
енергії магістральними і місце-
вими (розподільчими) тепловими 
мережами за нерегульованим та-
рифом; 
видача ліцензій на провадження 
господарської діяльності з вироб-
ництва теплової енергії на уста-
новках з використанням нетради-
ційних або поновлюваних джерел 
енергії, крім виробництва тепло-
вої енергії за нерегульованим та-
рифом; 
видача ліцензій на провадження 
господарської діяльності із цен-
тралізованого водопостачання та 
водовідведення, крім централізо-
ваного водопостачання та водо-
відведення за нерегульованим та-
рифом; 
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 отримання (анулювання) ліцензій 

на провадження освітньої діяль-
ності (розширення провадження 
освітньої діяльності) у сфері до-
шкільної та середньої освіти; 
переоформлення ліцензій на без-
строкову на провадження освіт-
ньої діяльності у сфері дошкільної 
(загальної середньої) освіти; 
видача ліцензій на експорт (ім-
порт) товарів, що підлягають лі-
цензуванню; 
державна реєстрація договорів 
(контрактів) про спільну інвести-
ційну діяльність за участю інозем-
ного інвестора; 
видача, переоформлення, анулю-
вання дозволів на розміщення зов-
нішньої реклами поза межами на-
селених пунктів у Хмельницькій 
області; 
реєстрація декларацій на відходи; 
видача висновків державної еко-
логічної експертизи; 
видача дозволів на викиди за-
бруднюючих речовин в атмосфер-
не повітря стаціонарними джере-
лами; 
заниження (завищення) видатків 
на навчально-тренувальні збори 
та змагання молодіжних команд 
та спортсменів області;
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 заниження (завищення) видатків 

на відрядження молодіжних ко-
манд та спортсменів; 
завищення (заниження) бюджет-
ного фінансування на проведен-
ня заходів під час реалізації про-
єктів управління молоді та спор-
ту облдержадміністрації

  

Затягування строків розгляду документів, 
необхідних для отримання адміністратив-
ної послуги 

Особисте спілкування споживача 
адміністративної послуги з поса-
довою особою або іншою особою 
з метою отримання неправомірної 
вигоди 

Приватний інтерес посадової особи 
щодо затягування процедури на-
дання адміністративної послуги, що 
сприяє корупційним правопору-
шенням під час надання адміністра-
тивних послуги

Втрата репутації, притягнен-
ня посадових осіб до від-
повідальності, судові процеси 

Забезпечення прозорості та відкритості у діяльності органів влади 
Неякісне опрацювання посадовими осо-
бами облдержадміністрації запитів на 
інформацію, звернень громадян  

Неналежне виконання своїх поса-
дових обов’язків посадовими осо-
бами під час опрацювання запитів 
на публічну інформацію, звернень 
громадян тощо

Недостатній контроль з боку керів-
ництва за опрацюванням запитів, 
звернень 

Порушення норм чинного за-
конодавства, можливість при-
тягнення посадових осіб до 
відповідальності 

Несвоєчасне надання інформації поса-
довими особами облдержадміністрації під 
час опрацювання запитів на інформацію, 
звернень громадян 

Неналежне виконання своїх пов-
новажень посадовими особами під 
час опрацювання та надання від-
повідей на запити на інформацію, 
які надійшли від фізичних чи 
юридичних осіб, об’єднань грома-
дян без статусу юридичної особи

Неповідомлення працівників обл-
держадміністрації про відповідаль-
ність за якість, своєчасність та до-
стовірність надання відповіді на 
запити та звернення громадян 

Втрата репутації, притягнен-
ня посадових осіб до відпо-
відальності, судові процеси 
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Організація роботи щодо запобігання корупції 
Необізнаність державного службовця про 
необхідність своєчасного подання декла-
рацій, повідомлень про суттєві зміни у 
майновому стані, відкриття валютного ра-
хунку, декларування недостовірної інфор-
мації 

Порушення вимог фінансового кон-
тролю щодо неподання та несвоє-
часного подання декларацій, повідом-
лень про суттєві зміни у майновому 
стані, декларування недостовірності 
інформації через необізнаність про 
необхідність здійснення цих заходів 
або через збої Єдиного державного 
реєстру декларацій осіб, уповноваже-
них на виконання функцій держави 
або місцевого самоврядування

Необізнаність державних службов-
ців про необхідність своєчасного 
подання декларацій, повідомлень 
про суттєві зміни у майновому стані 

Втрата репутації, можли-
вість притягнення посадо-
вих осіб до відповідальності 

Відсутність розпорядження про створення 
комісії з оцінки вартості дарунка, вирі-
шення питання щодо можливості його 
використання, місця та строку зберігання, 
а також положення про неї 

Дискреційні тлумачення членами 
комісії з оцінки вартості дарунка, 
вирішення питання щодо можли-
вості його використання, місця та 
строку зберігання покладених на 
них обов’язків та завдань 

Відсутність розпорядження облдерж-
адміністрації яке регламентує поря-
док роботи комісії з оцінки вартості 
дарунка, вирішення питання щодо 
можливості його використання, міс-
ця та строку зберігання, а також 
положення про неї

Можливість скоєння коруп-
ційного або пов’язаного з 
корупцією правопорушення, 
втрата репутації, можливість 
притягнення посадових. осіб 
до відповідальності 

Залучення до оцінки корупційних ризиків 
недостатньо кваліфікованих посадових осіб 

Залучення до оцінки корупційних 
ризиків (у тому числі до роботи 
комісії з оцінки корупційних ри-
зиків) недостатньо кваліфікованих 
посадових осіб, що може при-
звести до неякісного проведення 
оцінки корупційних ризиків у ді-
яльності апарату та структурних 
підрозділів облдержадміністрації

Недостатній рівень знань антикоруп-
ційного законодавства в частині про-
ведення оцінки корупційних ризиків 
членами комісії, які залучаються до її 
роботи вперше 

Втрата репутації можли-
вість притягнення посадо-
вих осіб до відповідальності 

Непрозоре проведення оцінки коруп-
ційних ризиків 

Невключення до складу комісії з 
оцінки корупційних ризиків та 
підготовки антикорупційних про-
грам представників громадськос-
ті, експертів

Приватний інтерес з боку посадо-
вих осіб у приховуванні інфор-
мації про корупційні ризики 

Втрата репутації державного 
органу 
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Недоброчесність посадових осіб, які 
здійснюють підготовку антикорупцій-
ної програми 

Незнання антикорупційного за-
конодавства в частині оцінки 
корупційних ризиків 

Недосконалість нормативно-право-
вої бази та низький контроль за 
діями посадових осіб 

Втрата репутації, неналежне 
виконання своїх повноважень 
посадовими особами держав-
них органів

Незнання спеціального законодавства Неповідомлення працівників про 
персональну відповідальність за 
якість та своєчасність проведення 
спеціальної перевірки, а також не-
розголошення інформації, яка ста-
ла їм відома в ході (у зв’язку) з 
проведенням такої перевірки 

Відсутність фінансування щодо нав-
чання з практичних тренінгів для 
посадових осіб з метою ознайом-
лення їх з вимогами і обмеженнями 
антикорупційного законодавства, які 
приводять фахівці із знання анти-
корупційного законодавства комер-
ційних організацій

Втрата репутації, притягнен-
ня посадових осіб до від-
повідальності 

 


