
Додаток 2 
до Звіту за результатами оцінки 
корупційних ризиків у діяльності 
Хмельницької обласної держав-
ної адміністрації 
(пункт 2, стор. 3)

 

П Р О П О З И Ц І Ї 
щодо заходів із усунення (зменшення) рівня виявлення корупційних ризиків 

 

Корупційний ризик 

Пріоритет-
ність коруп-

ційного 
ризику 

(низька/ 
середня/ 
висока) 

Заходи щодо усунення 
корупційного ризику 

Особа (особи) 
відповідальна (і) за 
виконання заходу 

Строк 
виконання 

заходів щодо 
усунення 

корупційного 
ризику 

Необхідні для 
впровадження 
заходів ресурси

Очікувані 
результати 

1 2 3 4 5 6 7
Можливість впливу з боку 
посадових або інших осіб 
на членів конкурсної комісії 
з метою сприяння прийнят-
тю (або надання переваги при 
конкурсному відборі) на 
державну службу конкрет-
них осіб 

середня Забезпечення контролю за про-
веденням конкурсу шляхом 
залучення третіх осіб (неза-
лежних експертів, членів гро-
мадських організацій) до ро-
боти конкурсних комісій 

Відділ з питань персо-
налу та нагород, голов-
ний спеціаліст (з пи-
тань запобігання та ви-
явлення корупції) апа-
рату, відповідальні осо-
би структурних підроз-
ділів облдержадміні-
страції

Постійно, 
під час 

проведення 
конкурсів 

Фінансування 
не потребує 

Відкрите та прозоре 
проведення конкурс-
ного відбору при 
прийнятті на посаду.  
Мінімізація вчинен-
ня правопорушень. 

Можливість впливу з боку 
членів конкурсної комісії 
на зайняття вакантних по-
сад державної служби на 
результати другого етапу 
конкурсу шляхом поперед-
нього ознайомлення канди-
датів з обраним варіантом 
ситуаційного завдання 

середня Забезпечення контролю за про-
веденням конкурсу шляхом 
залучення третіх осіб (неза-
лежних експертів, членів гро-
мадських організацій) до ро-
боти конкурсних комісій 

Відділ з питань персо-
налу та нагород, голов-
ний спеціаліст (з пи-
тань запобігання та ви-
явлення корупції) апа-
рату, відповідальні осо-
би структурних підроз-
ділів облдержадміні-
страції

Постійно, 
під час 

проведення 
конкурсів 

Фінансування 
не потребує 

Більш відкрите та про-
зоре проведення кон-
курсного відбору при 
прийнятті на посаду; 
ведення детального 
протоколу. 
Мінімізація вчинен-
ня правопорушень 
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1 2 3 4 5 6 7 
Можливість впливу одного 
з членів конкурсної комісії 
на остаточні результати 
прийняття рішення кон-
курсної комісії щодо на-
дання переваги певному 
кандидату під час заключ-
ного етапу конкурсу (спів-
бесіди). 

середня Забезпечення контролю за про-
веденням конкурсу шляхом за-
лучення третіх осіб (незалеж-
них експертів, членів громад-
ських організацій) до роботи 
конкурсних комісій 

Відділ з питань персо-
налу та нагород, голов-
ний спеціаліст (з пи-
тань запобігання та ви-
явлення корупції) апа-
рату, відповідальні осо-
би структурних підроз-
ділів облдержадміні-
страції

Постійно, 
під час 

проведення 
конкурсів 

Фінансування 
не потребує 

Відкрите та прозоре 
проведення конкурс-
ного відбору при 
прийнятті на посаду.  
Мінімізація вчинен-
ня правопорушень 

Необізнаність державного 
службовця щодо повідом-
лення спільної роботи близь-
ких осіб 

низька Періодичне проведення тренін-
гів, семінарів на антикоруп-
ційну тематику. 
Перевірка інформації щодо 
близьких осіб працівників 

Головний спеціаліст 
(з питань запобігання 
та виявлення коруп-
ції) апарату адміні-
страції 

Відповідно 
до графіка.

Щокварталу

Фінансування 
не потребує 

Проведення семінарів 
(тренінгів) по антико-
рупційному законо-
давстві: “Запобігання 
та врегулювання кон-
флікту інтересів”. 
Мінімізація вчинення 
правопорушення

Прийняття на посаду осіб, 
які не відповідають вимо-
гам державної служби або 
ті, що подали неправдиві 
відомості, у зв’язку з від-
сутністю обов’язкового про-
ведення спеціальної пере-
вірки 

низька Запровадження обов’язкової 
перевірки щодо кандидатів на 
посади державної служби під 
час проведення конкурсу, на 
достовірність поданої ними 
інформації відносно себе 

Відділ з питань персо-
налу та нагород, голов-
ний спеціаліст (з пи-
тань запобігання та ви-
явлення корупції) апа-
рату, відповідальні осо-
би структурних підроз-
ділів облдержадміні-
страції

Постійно, 
під час 

проведення 
конкурсів 

Фінансування 
не потребує 

Відкрите та прозоре 
проведення конкурс-
ного відбору при прий-
нятті на посаду.  
Мінімізація вчинення 
правопорушень 
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1 2 3 4 5 6 7 
Необізнаність про наявність 
потенційного конфлікту ін-
тересів або умисне його при-
ховування кандидата при 
прийнятті на посаду.  
Необізнаність про можли-
вість притягнення до відпо-
відальності 

середня Детальне вивчення особистої 
справи кандидата на посаду. 
Письмове попередження про 
антикорупційні обмеження, 
встановленні законодавством. 
Розробка пам’ятки про кон-
флікт інтересів 

Відділ з питань персо-
налу та нагород, голов-
ний спеціаліст (з пи-
тань запобігання та ви-
явлення корупції) апа-
рату, відповідальні осо-
би структурних підроз-
ділів облдержадміні-
страції

Відповідно 
до графіка.

Щокварталу

Фінансування 
не потребує 

Члени конкурсної ко-
місії у письмовій фор-
мі повідомляють про 
відсутність у них кон-
флікту інтересів та під-
тверджують це своїм 
підписом, що дає змо-
гу зменшити вчинен-
ня правопорушень

Можливість впливу з боку 
посадових осіб або інших 
осіб на прийняття рішення 
щодо представлення до дер-
жавних нагород осіб, які не 
мають достатніх заслуг дер-
жавного рівня. 

низька Врахування при прийняті рі-
шення громадської думки про 
нагородження. 
Візування проєктів розпоряд-
жень голови облдержадміні-
страції про нагородження упов-
новаженою особою з питань 
запобігання та виявлення ко-
рупції

Відділ з питань персо-
налу та нагород апара-
ту, керівники управлінь, 
служб, відділів персо-
налу структурних під-
розділів облдержадмі-
ністрації 

Протягом 
2019-2020 

років 

Фінансування 
не потребує 

Можливість уникнен-
ня фактів неправо-
мірного прийняття рі-
шень щодо представ-
лення до державної 
нагороди осіб, які не 
мають достатніх за-
слуг державного рівня 

Надання переваги при при-
значенні стимулюючих ви-
плат, премій працівникам 
та керівним працівникам, 
якими суб’єкт призначення 
пов’язаний приватним ін-
тересом 

середня Дотримання законодавства та 
положення про преміювання 

Управління фінансово-
господарського забез-
печення апарату, керів-
ники структурних під-
розділів облдержадмі-
ністрації 

Протягом 
2019-2020 

років 

Фінансування 
не потребує 

Недопущення зло-
вживання службо-
вим становищем; зни-
ження корупційно-
го ризику, що уне-
можливить скоєння 
корупційного чи по-
в’язаного з коруп-
цією правопорушення
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1 2 3 4 5 6 7 
Ймовірність незаконного 
та неефективного викори-
стання бюджетних коштів 
учасниками бюджетного про-
цесу 

низька Упровадження в адміністрації 
та її структурних підрозділах 
контролю (або недостатній кон-
троль) за використанням фінан-
сових ресурсів, що збільшує 
вірогідність виявлення помилок 
та не надає можливості для 
зловживань посадовими особа-
ми, які їх проводять

Керівник (заступник ке-
рівника або особа на 
яку покладено такий 
обов’язок) облдерж-
адміністрації та керів-
ники її структурних 
підрозділів (головні роз-
порядники коштів) 

Відповідно 
до графіка.

Щокварталу

Фінансування 
не потребує 

Ефективність вико-
ристання фінансо-
вих ресурсів. 
Усунення корупцій-
ного ризику 

Надання завідомо недосто-
вірних даних до бюджет-
них запитів головними роз-
порядниками коштів міс-
цевих бюджетів з метою 
отримання більших обсягів 
бюджетних асигнувань для 
окремих учасників бюджет-
ного процесу 

низька Підвищення рівня професій-
ності та відповідальності го-
ловними розпорядниками кош-
тів, шляхом проведення систе-
матичного навчання та впро-
вадження в адміністрації та її 
структурних підрозділах кон-
тролю (або недостатній кон-
троль) за використанням фі-
нансових ресурсів. 
Забезпечення публічності та 
прозорості при плануванні та 
формуванні бюджетних запи-
тів головними розпорядника-
ми коштів

Керівник (заступник ке-
рівника або особа, на 
яку покладено такий 
обов’язок), керівники 
структурних підроз-
ділів облдержадміні-
страції (головні розпо-
рядники коштів) 

Відповідно 
до графіка.

Щокварталу

Фінансування 
не потребує 

Недопущення отри-
мання неправомір-
ної вигоди посадо-
вими особами та пе-
реваги у забезпе-
ченні фінансовими 
ресурсами у порів-
нянні з іншими роз-
порядниками кош-
тів або одержува-
чами 

Можливість необ’єктивно-
го висвітлення інформації 
в аудиторському звіті під 
час проведення внутріш-
нього аудиту 

низька Упровадження регламенто-
ваних процедур щодо про-
ведення внутрішніх аудитів, 
що збільшує вірогідність ви-
явлення помилок та не на-
дає можливості для зловжи-
вань посадовими особами, 
які їх проводять

Головний спеціаліст 
(з питань внутрішньо-
го аудиту) апарату обл-
держадміністрації 

Відповідно 
до графіка 

Фінансування 
не потребує 

Усунення корупцій-
ного ризику 
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1 2 3 4 5 6 7 
Можливість поділу пред-
мета закупівлі з метою 
здійснення закупівлі без за-
стосування електронної си-
стеми ProZorro 

середня Прийняття рішення про про-
ведення всіх закупівель (неза-
лежно від суми) виключно че-
рез електронну систему заку-
півель ProZorro. 
Запровадження процедури ана-
лізу цінових пропозицій та 
затвердження порядку їх здійс-
нення. 
Розробка та прийняття, вне-
сення змін до акта, який вре-
гулює процедуру проведення 
допорогових закупівель в об-
ласній державній адміністра-
ції, яка міститиме єдині під-
ходи до організації проведен-
ня таких закупівель (включа-
тиме критерії відбору поста-
чальників товарів, робіт та 
послуг при здійсненні допо-
рогових закупівель)

Управління фінансо-
во-господарського за-
безпечення апарату, 
керівники структурних 
підрозділів облдержад-
міністрації, тендерний 
комітет (уповноваже-
ні особи замовника) 

Щокварталу Фінансування 
не потребує 

Недопущення отри-
мання неправомір-
ної вигоди особами, 
відповідальними за 
проведення публіч-
них закупівель; вста-
новлення чіткої про-
цедури проведення 
публічних закупівель 

Дискреційні повноваження 
посадових осіб під час під-
готовки тендерної доку-
ментації або завдань таким 
чином, що конкуренція бу-
де обмеженою або взагалі 
неможливою (формування 
під конкретного постачаль-
ника) 

низька Залучення третіх осіб (неза-
лежних фахівців, представни-
ків громадськості) до підго-
товки тендерної документації. 
Проведення тренінгів (семіна-
рів, тощо) з членами тендер-
них комітетів для роз’яснення 
вимог чинного законодавства 
про публічні закупівлі, запо-
бігання корупції та встанов-
лену відповідальність за його 
порушення.

Управління фінансо-
во-господарського за-
безпечення апарату, ке-
рівники структурних 
підрозділів облдерж-
адміністрації, тендер-
ний комітет (уповно-
важені особи замов-
ника) 

Щокварталу Фінансування 
не потребує 

Недопущення отри-
мання неправомір-
ної вигоди особами, 
відповідальними за 
проведення публіч-
них закупівель. 
Встановлення чіт-
кої процедури про-
ведення публічних 
закупівель 
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1 2 3 4 5 6 7 
  Забезпечення дотримання ви-

мог законодавства про пуб-
лічні закупівлі. 
Додатковий контроль за роз-
робкою тендерної докумен-
тації шляхом моніторингу 
проведення закупівель відпо-
відною групою. 
Встановлення зовнішнього 
контролю шляхом розміщен-
ня інформації про публічні 
закупівлі (проєкт річного пла-
ну закупівель. 
Річний план закупівель, по-
відомлення про початок про-
ведення процедури. 
Детальне документування про-
цесу ухвалення рішень

    

Недоброчесність членів тен-
дерного комітету 

середня Використання примірної до-
кументації, затвердженої Мі-
ністерством економічного роз-
витку і торгівлі України. 
Залучення третіх осіб (неза-
лежних фахівців, представни-
ків громадськості) до підготов-
ки тендерної документації. 
Проведення семінарів, тренін-
гів членам тендерних комітетів 
щодо роз’яснення вимог чин-
ного законодавства про пуб-
лічні закупівлі

Управління фінансово-
господарського забез-
печення апарату, керів-
ники структурних під-
розділів облдержадмі-
ністрації, тендерний ко-
мітет (уповноважені 
особи замовника) 

Щокварталу Фінансування 
не потребує 

Недопущення отри-
мання неправомір-
ної вигоди особа-
ми, відповідальни-
ми за проведення 
публічних закупівель 
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1 2 3 4 5 6 7 
Недостатня прозорість у ді-
яльності адміністрації та її 
структурних підрозділів що-
до висвітлення інформації 
про адміністративні послуги 

низька Контроль за забезпеченням 
розміщення та повнотою ви-
світлення актуальної інфор-
мації про адміністративні по-
слуги на офіційних вебсайтах 
облдержадміністрації та струк-
турних підрозділів

Керівники структурних 
підрозділів облдерж-
адміністрації 

Протягом 
2019-2020 

років 

Фінансування 
не потребує 

Дотримання чинно-
го законодавства по-
садовими особами, 
які виконують пред-
ставницькі повнова-
ження 

Ризик, пов’язаний з надан-
ням адміністративних пос-
луг через особисте спілку-
вання споживача адміні-
стративних послуг з поса-
довою особою, брак інфор-
мації про процедуру отри-
мання адміністративної по-
слуги 

низька Зазначення конкретних тер-
мінів виконання послуг. 
Проведення семінарів (нав-
чань) з посадовими особами 
структурних підрозділів обл-
держадміністрації – суб’єк-
тами надання адміністратив-
них послуг з питань прак-
тичного застосування поло-
жень чинного законодавства, 
що регламентують процеду-
ри (порядок) надання адмі-
ністративних послуг. 
Розширення можливості от-
римання заявником резуль-
татів послуги через ЦНАП. 
Встановлення вичерпного пе-
реліку документів для отри-
мання послуги

Керівники структур-
них підрозділів облдерж-
адміністрації 

Протягом 
2019-2020 

років 

Фінансування 
не потребує 

Дозволить запобіг-
ти випадкам зловжи-
вання своїм службо-
вим становищем та 
отримання неправо-
мірної вигоди поса-
довими особами при 
особистих контак-
тах із замовниками 
адміністративних 
послуг. 
Мінімізація вчинен-
ня правопорушен-
ня 
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1 2 3 4 5 6 7 
Дискреційні повноваження 
(недоброчесність) посадо-
вих осіб під час виконання 
своїх службових обов’язків 
у розгляді питань (кожен 
по своєму структурному 
підрозділу) 

низька Підвищення кваліфікації осіб, 
включених до складу відпо-
відних комісій, які розгля-
дають зазначені питання. 
Вибіркові перевірки керівни-
ками структурних підрозділів 
підлеглих осіб, які розгля-
дають зазначені питання. 
Попередження про персональ-
ну відповідальність осіб за не-
дотримання норм чинного за-
конодавства

Керівники структурних 
підрозділів облдерж-
адміністрації, уповно-
важені особи з питань 
запобігання та виявлен-
ня корупції, головний 
спеціаліст (з питань за-
побігання та виявлення 
корупції) апарату обл-
держадміністрації 

Протягом 
2019-2020 

років 

Фінансування 
не потребує 

Недопущення пору-
шень чинного законо-
давства та притягнен-
ня посадових осіб до 
відповідальності 

Затягування строків роз-
гляду документів, необхід-
них для отримання адмі-
ністративної послуги 

середня Перегляд переліку докумен-
тів, необхідних для одержан-
ня адміністративних послуг 
та внесення необхідних змін 
щодо затвердження вичерп-
них переліків таких доку-
ментів. 
Проведення заходів з інфор-
мування посадових осіб струк-
турних підрозділів облдерж-
адміністрації та її апарату 
стосовно вимог чинного за-
конодавства про адміністра-
тивні послуги, спеціального 
законодавства, що регламен-
тує порядок надання відпо-
відної адміністративної по-
слуги та встановлення відпо-
відальність за його пору-
шення

Керівники структур-
них підрозділів обл-
держадміністрації 

Протягом 
2019-2020 

років 

Фінансування 
не потребує 

Дозволить запобіг-
ти випадкам зловжи-
вання своїм службо-
вим становищем та 
отримання неправо-
мірної вигоди поса-
довими особами при 
особистих контак-
тах із замовниками 
адміністративних по-
слуг; 
мінімізація вчинення 
правопорушення 
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1 2 3 4 5 6 7 
Неякісне опрацювання поса-
довими особами облдерж-
адміністрації запитів на ін-
формацію, звернень грома-
дян 

низька Прийняття рішення про про-
ведення навчань для праців-
ників облдержадміністрації. 
Попередження посадових осіб 
про відповідальність за пору-
шення законодавства про дос-
туп до публічної інформації, 
звернень громадян 

Начальник відділу ро-
боти із зверненнями гро-
мадян, завідувач сек-
тору забезпечення дос-
тупу до публічної ін-
формації апарату, ке-
рівники структурних 
підрозділів облдерж-
адміністрації 

Протягом 
2019-2020 

років 

Фінансування 
не потребує 

Забезпечення якісно-
го опрацювання за-
питів на інформа-
цію, звернень грома-
дян, що дозволить 
запобігти порушен-
ня законодавства про 
доступ до публічної 
інформації, звернень 
громадян

Несвоєчасне надання інфор-
мації посадовими особами 
облдержадміністрації під час 
опрацювання запитів на ін-
формацію, звернень грома-
дян 

низька Проведення навчань із типо-
вими ситуаціями порушень за-
конодавства під час розгляду 
запитів, звернень, а також си-
туацій порушення спеціаль-
ного законодавства, що мо-
жуть передувати або бути 
наслідками вчинення коруп-
ційних або пов’язаних з ко-
рупцією правопорушень. 
Забезпечення обов’язкового 
проведення перевірки за кож-
ним повідомленням про пору-
шення законодавства та роз-
гляд (незалежно від результа-
тів відповідних перевірок) та-
ких повідомлень у рамках 
оцінки корупційних ризиків з 
метою встановлення причин і 
умов, що сприяють вчиненню 
корупційних або пов’язаних з 
корупцією правопорушень

Начальник відділу ро-
боти із зверненнями гро-
мадян, завідувач сек-
тору забезпечення дос-
тупу до публічної ін-
формації, головний спе-
ціаліст (з питань запо-
бігання та виявлення 
корупції) апарату, від-
повідальні особи струк-
турних підрозділів обл-
держадміністрації 

Протягом 
2019-2020 

років 

Фінансування 
не потребує 

Недопущення пору-
шення строків роз-
гляду запитів на ін-
формацію та надан-
ня неповної інфор-
мації 
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1 2 3 4 5 6 7 
Необізнаність державного служ-
бовця про необхідність своє-
часного подання декларацій, 
повідомлень про суттєві зміни 
у майновому стані, відкриття 
валютного рахунку, декларуван-
ня недостовірної інформації 

низька Проведення роз’яснювальної 
роботи. 
Моніторинг стану подання 
декларацій. 
Проведення семінарів, тренін-
гів щодо декларування 

Головний спеціаліст 
(з питань запобігання 
та виявлення корупції) 
апарату, уповноважені 
особи з питань запобі-
гання та виявлення ко-
рупції структурних під-
розділів облдержадмі-
ністрації

Відповідно 
до графіка 

Фінансування 
не потребує 

Своєчасність подан-
ня декларації, дозво-
лить уникнути при-
тягнення до відпо-
відальності 

Відсутність розпоряджен-
ня голови облдержадміні-
страції про створення комі-
сії з оцінки вартості да-
рунка, вирішення питання 
щодо можливості його ви-
користання, місця та строку 
зберігання, а також поло-
ження про неї 

низька Розробка положення про ство-
рення комісії з оцінки вартос-
ті дарунка, вирішення питан-
ня щодо можливості його ви-
користання, місця та строку 
зберігання 

Головний спеціаліст 
(з питань запобігання 
та виявлення корупції) 
апарату облдержадмі-
ністрації 

Листопад-
грудень 

2019 року 

Фінансування 
не потребує 

Дотримання Закону 
України “Про запобі-
гання корупції” та По-
рядку передачі дарун-
ків, одержаних як по-
дарунки державі, Авто-
номній Республіці Крим, 
територіальній грома-
ді, державним або кому-
нальним установам чи 
організаціям, затверд-
женого постановою Ка-
бінету Міністрів Украї-
ни від 16 листопада 
2011 року № 1195

Залучення до оцінки ко-
рупційних ризиків недо-
статньо кваліфікованих по-
садових осіб 

низька Проведення навчань щодо ви-
мог антикорупційного законо-
давства в частині проведення 
оцінки корупційних ризиків 

Головний спеціаліст 
(з питань запобігання 
та виявлення корупції) 
апарату облдержадмі-
ністрації 

Під час 
підготовки 
чи внесення 
змін до ан-

тикорупцій-
ної про-
грами

Фінансування 
не потребує 

Дотримання вимог 
антикорупційного 
законодавства 
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1 2 3 4 5 6 7 
Недоброчесність посадо-
вих осіб, які здійснюють 
підготовку антикорупцій-
ної програми 

низька Проведення роз’яснювальної 
роботи. 
Проведення семінарів, тренін-
гів щодо декларування 

Головний спеціаліст 
(з питань запобігання 
та виявлення корупції) 
апарату, відповідальні 
особи структурних під-
розділів облдержадмі-
ністрації

Під час під-
готовки та 
внесення 

змін до анти-
корупційної 
програми. 

Фінансування 
не потребує 

Дотримання вимог 
антикорупційного за-
конодавства. 
Підвищення репута-
ції облдержадміністра-
ції та структурних під-
розділів

Непрозоре проведення оцін-
ки корупційних ризиків 

середня Письмова фіксація (протоко-
ли, довідки) проведеної робо-
ти членами комісії під час 
оцінки корупційних ризиків. 
Залучення до роботи комісії з 
оцінки корупційних ризиків 
представників громадської ра-
ди облдержадміністрації

Головний спеціаліст 
(з питань запобігання 
та виявлення корупції) 
апарату, відповідальні 
особи структурних під-
розділів облдержадмі-
ністрації 

Протягом 
2019-2020 

років 

Фінансування 
не потребує 

Можливість створен-
ня ефективної систе-
ми з оцінки коруп-
ційних ризиків 

Незнання спеціального за-
конодавства 

середня Періодичне проведення тре-
нінгів, семінарів на антико-
рупційну тематику та озна-
йомлення з іншими норматив-
но-правовими актами законо-
давства України. 
Проведення роз’яснювальної 
роботи

Головний спеціаліст 
(з питань запобігання 
та виявлення корупції) 
апарату, відповідальні 
особи структурних під-
розділів облдержадмі-
ністрації 

Протягом 
2019-2020 

років 

Фінансування 
не потребує 

Підвищення рівня 
знань законодавства, 
що, у свою чергу, при-
зведе до більш якіс-
ного виконання сво-
їх службових повно-
важень 

 


