
Додаток 2 
до Звіту за результатами оцінки 
корупційних ризиків у діяльності 
Хмельницької обласної держав-
ної адміністрації 
(пункт ІІ, стор. 4)

 

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
1. Можливість впливу з бо-
ку посадових або інших осіб 
на членів конкурсної комісії 
з метою сприяння прийнят-
тю (або надання переваги при 
конкурсному відборі) на дер-
жавну службу конкретних 
осіб 

середня Забезпечення контролю за про-
веденням конкурсу шляхом 
залучення третіх осіб (неза-
лежних експертів, членів гро-
мадських організацій) до ро-
боти конкурсних комісій. 
Попередження усіх членів кон-
курсної комісії про персо-
нальну відповідальність за по-
рушення антикорупційного за-
конодавства на всіх етапах 
проведення конкурсу. 
Недопущення участі в будь 
яких заходах з конкурсного 
відбору сторонніх осіб, в тому 
числі тих, які є кандидатами 
на посаду та працюють в обл-
держадміністрації

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. 
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1 2 3 4 5 6 7 
2. Можливість впливу з бо-
ку членів конкурсної комі-
сії на зайняття вакантних 
посад 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. 
Попередження усіх членів кон-
курсної комісії про персо-
нальну відповідальність за по-
рушення антикорупційного за-
конодавства. 
Недопущення участі в будь 
яких заходах з конкурсного 
відбору сторонніх осіб, у тому 
числі тих, які є кандидатами 
на посаду та працюють в обл-
держадміністрації

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 

3. Можливість впливу од-
ного з членів конкурсної 
комісії на остаточні ре-
зультати прийняття рішен-
ня конкурсної комісії щодо 
надання 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. 
Попередження усіх членів кон-
курсної комісії про персональ-
ну відповідальність за пору-
шення антикорупційного за-
конодавства. 
Недопущення участі в будь яких 
заходах з конкурсного відбору 
сторонніх осіб, у тому числі внут-
рішніх претендентів на посаду 
(осіб, які вже працюють в органі)

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 
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4. Необізнаність державно-
го службовця щодо пові-
домлення спільної роботи 
близьких 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,

щоквар-
тально 

Фінансування 
не потребує 

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

5. 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.  
Пошук або перевірка відомос-
тей в Єдиному державному 
реєстрі щодо осіб, які вчи-
нили корупційні або пов’язані 
з корупцією правопорушення 

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 

6. Можливість впливу з бо-
ку посадових осіб або ін-
ших осіб на прийняття 
рішення щодо представлен-
ня до державних нагород 
осіб, які не мають достатніх 
заслуг державного 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 
2020 року 

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 
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1 2 3 4 5 6 7 
7. Ймовірність незаконно-
го та неефективного вико-
ристання бюджетних кош-
тів учасниками бюджетного 
процесу 

низька Удосконалення процесу фінан-
сового планування та визна-
чення потреб у коштах для за-
безпечення діяльності Хмель-
ницької облдержадміністрації та 
її структурних підрозділів. 
Упровадження в облдержадмі-
ністрації та її структурних під-
розділах контролю (або недос-
татній контроль) за використан-
ням фінансових ресурсів, що 
збільшує вірогідність виявлення 
помилок та не надає можли-
вості для зловживань посадо-
вими особами, 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.
Щоквар-
тально 

Фінансування 
не потребує 

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

8. Надання завідомо недо-
стовірних даних до бюд-
жетних запитів головними 
розпорядниками коштів міс-
цевих бюджетів з метою 
отримання більших обсягів 
бюджетних асигнувань для 
окремих учасників бюджет-
ного процесу 

низька Підвищення рівня професійнос-
ті та відповідальності головни-
ми розпорядниками коштів шля-
хом проведення систематично-
го навчання та впровадження в 
облдержадміністрації та її струк-
турних підрозділах контролю (або 
недостатній контроль) за викори-
станням фінансових ресурсів. 
Забезпечення публічності та про-
зорості (відкритість та доступність 
бюджетних документів на всіх 
стадіях бюджетного процесу на 
сайті державного органу або за 
запитом публічної інформації) 
при складанні, розгляді та зат-
вердженні бюджетних запитів го-
ловними розпорядниками 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.
Щоквар-
тально 

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 
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9. Можливість необ’єктив-
ного висвітлення інформа-
ції в аудиторському звіті 
під час проведення внут-
рішнього 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 

10. Можливість поділу пред-
мета закупівлі з метою 
здійснення закупівлі без за-
стосування електронної си-
стеми ProZorro 

середня Запровадження процедури ана-
лізу цінових пропозицій та 
затвердження порядку їх здійс-
нення. 
Розробка та прийняття акта, 
який врегулює процедуру про-
ведення допорогових заку-
півель (до 50,0 тис. грн без ви-
користання електронної систе-
ми закупівель ProZorro), що 
міститиме єдині підходи до 
організації проведення таких 
закупівель 

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

Щоквар-
тально 

Фінансування 
не потребує 

Недопущення отри-
мання неправомір-
ної вигоди особами, 
відповідальними за 
проведення публіч-
них закупівель; вста-
новлення чіткої про-
цедури проведення 
публічних закупівель 
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11. Дискреційні повнова-
ження посадових осіб під 
час підготовки тендерної 
документації або завдань 
таким чином, що конку-
ренція буде обмеженою або 
взагалі неможливою (фор-
мування під конкретного 
постачальника) 

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. 
Забезпечення дотримання норм 
чинного законодавства про 
публічні закупівлі, шляхом 
додаткового контролю за роз-
робкою тендерної докумен-
тації та моніторингу прове-
дення закупівель відповідною 
групою. 
Встановлення зовнішнього 
контролю шляхом розміщен-
ня інформації про публічні 
закупівлі (проєкт річного пла-
ну закупівель) 
 

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

Щоквар-
тально 

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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12. Недоброчесність членів 
тендерного комітету 

середня Попередження усіх членів тен-
дерного комітету про можливі 
наслідки та персональну від-
повідальність за порушення 
законодавства щодо здійснен-
ня публічних закупівель та 
антикорупційного законодавст-
ва. 
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) 

Щоквар-
тально 

Фінансування 
не потребує 

Недопущення отри-
мання неправомір-
ної вигоди особа-
ми, відповідальни-
ми за проведення 
публічних закупівель 

13. Недостатня прозорість у 
діяльності адміністрації та 
її структурних підрозділів 
щодо висвітлення інформа-
ції про адміністративні 
послуги 

низька Перегляд нормативно-право-
вих та організаційно-розпо-
рядчих актів, що регулюють 
надання адміністративних по-
слуг та внесення необхідних 
змін щодо усунення необ-
ґрунтованих дискреційних по-
вноважень, конкретизації стро-
ків та порядку надання адмі-
ністративних послуг 

Керівники структурних 
підрозділів облдерж-
адміністрації 

Протягом 
2020 року 

Фінансування 
не потребує 

Дотримання чинно-
го законодавства по-
садовими особами, 
які виконують пред-
ставницькі повнова-
ження 
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14. Ризик, пов’язаний із на-
данням адміністративних 
послуг через особисте спіл-
кування споживача адміні-
стративних послуг з поса-
довою особою, брак інфор-
мації про процедуру отри-
мання адміністративної по-
слуги 

низька Запровадження автоматизо-
ваної системи прийняття до-
кументів, їх розгляду та прий-
няття рішення про надання 
адміністративних послуг. 
Проведення семінарів (навчань) 
із посадовими особами струк-
турних підрозділів облдерж-
адміністрації – суб’єктами на-
дання адміністративних послуг 
з питань практичного застосу-
вання положень чинного зако-
нодавства, що регламентують 
процедури (порядок) надання 
адміністративних послуг. 
Розширення можливості отри-
мання заявником результатів 
послуги через ЦНАП. 
Встановлення вичерпного пе-
реліку документів для отри-
мання послуги

Керівники структур-
них підрозділів облдерж-
адміністрації 

Протягом 
2020 року 

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 правопорушення 

15. Наявність дискреційних 
повноважень (недоброчес-
ність) посадових осіб Де-
партаменту охорони здо-
ров’я облдержадміністра-
ції під час акредитації ме-
дичних закладів та атеста-
ції лікарів 

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

Керівник та уповнова-
жені особи з питань за-
побігання та виявлення 
корупції Департаменту 
охорони здоров’я обл-
держадміністрації, го-
ловний спеціаліст (з пи-
тань запобігання та ви-
явлення корупції) апа-
рату облдержадміні-
страції 

Протягом 
2020 року 

Фінансування 
не потребує 

Недопущення пору-
шень чинного законо-
давства та притягнен-
ня посадових осіб до 
відповідальності 
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16. Наявність дискреційних 
повноважень (недоброчес-
ність) посадових осіб Депар-
таменту соціального захис-
ту населення облдержадмі-
ністрації у наданні адміні-
стративних послуг та по-
слуг із соціального забез-
печення населення 

середня Вибіркові перевірки посадо-
вих осіб, які розглядають за-
значені питання. 
Попередження про персональ-
ну відповідальність осіб за не-
дотримання вимог чинного 
законодавства 

Керівник та уповнова-
жені особи з питань 
запобігання та вияв-
лення корупції Депар-
таменту соціального за-
хисту населення обл-
держадміністрації 

Протягом 
2020 року 

Фінансування 
не потребує 

Недопущення отри-
мання неправомір-
ної вигоди посадо-
вими особами під 
час надання таких 
послуг 

17. Наявність дискреційних 
повноважень (недоброчес-
ність) посадових осіб Де-
партаменту інформаційної 
діяльності, культури, націо-
нальностей та релігій обл-
держадміністрації  

низька Вибіркові перевірки керівни-
ком структурного підрозділу 
підлеглих осіб, які розгля-
дають зазначені питання. 
Попередження про персональ-
ну відповідальність осіб за не-
дотримання вимог чинного за-
конодавства 

Керівник та уповнова-
жені особи з питань 
запобігання та вияв-
лення корупції Депар-
таменту інформацій-
ної діяльності, культу-
ри, національностей та 
релігій облдержадмі-
ністрації

Протягом 
2020 року 

Фінансування 
не потребує 

Недопущення пору-
шень чинного зако-
нодавства та притяг-
нення посадових осіб 
до відповідальності 

18. Дискреційні повноважен-
ня (не доброчесність) по-
садових осіб під час видачі 
(анулювання) ліцензій, доз-
волів, договорів та інших 
дозвільних документів 

низька Підвищення кваліфікації осіб, 
включених до складу відпо-
відних комісій, які розглядають 
зазначені питання. 
Вибіркові перевірки керівника-
ми структурних підрозділів 
облдержадміністрації підлеглих 
осіб, які розглядають зазначені 
питання. 
Попередження про персональ-
ну відповідальність осіб за не-
дотримання вимог чинного за-
конодавства

Керівники та уповнова-
жені особи з питань за-
побігання та виявлення 
корупції структурних 
підрозділів облдерж-
адміністрації 

Протягом 
2020 року 

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 правопорушення
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19. Дискреційні повноважен-
ня (недоброчесність) поса-
дових осіб під час занижен-
ня (завищення) видатків на 
навчально-тренувальні збо-
ри, змагання, відрядження та 
інші заходи молодіжних ко-
манд та спортсменів області 

низька Вибіркові перевірки керівником 
структурного підрозділу підлег-
лих осіб, які розглядають зазна-
чені питання. 
Попередження про персональ-
ну відповідальність осіб за не-
дотримання вимог чинного за-
конодавства 

Керівник та уповнова-
жені особи з питань за-
побігання та виявлення 
корупції управління мо-
лоді і спорту облдерж-
адміністрації 

Протягом 
2020 року 

Фінансування не
потребує 

Мінімізація отриман-
ня неправомірної ви-
годи посадовими осо-
бами 

20. Затягування строків роз-
гляду документів, необхід-
них для отримання адміні-
стративної послуги 

середня Перегляд переліку документів, 
необхідних для одержання адмі-
ністративних послуг та внесен-
ня необхідних змін щодо зат-
вердження вичерпних переліків 
таких документів. 
Запровадження електронного 
документообігу. 
Проведення заходів з інформу-
вання посадових осіб структур-
них підрозділів облдержадмі-
ністрації та апарату стосовно 
вимог чинного законодавства 
про адміністративні послуги, 
спеціального законодавства, що 
регламентує порядок надання 
відповідної адміністративної по-
слуги та встановлення відпо-
відальність за його порушення 

Керівники структурних 
підрозділів облдерж-
адміністрації 

Протягом 
2020 року 

Фінансування не
потребує 

Дозволить запобігти 
випадкам зловживан-
ня службовим стано-
вищем та отримання 
неправомірної виго-
ди посадовими осо-
бами при особистих 
контактах із замов-
никами адміністра-
тивних послуг; 
мінімізація вчинення 
правопорушення 
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21. Неякісне опрацювання по-
садовими 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 
2020 року 

Фінансування 
не потребує 

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

22. Несвоєчасне надання ін-
формації посадовими особа-
ми облдержадміністрації під 
час опрацювання запитів на 
інформацію, звернень грома-
дян 

низька Проведення навчань із типо-
вими ситуаціями порушень за-
конодавства під час розгляду 
запитів, звернень, а також си-
туацій порушення спеціального 
законодавства, що можуть пе-
редувати або бути наслідками 
вчинення корупційних або по-
в’язаних із корупцією правопо-
рушень. 
Забезпечення обов’язкового про-
ведення перевірки за кожним 
повідомленням про порушення 
законодавства та розгляд (неза-
лежно від результатів відпо-
відних перевірок) таких пові-
домлень у рамках оцінки коруп-
ційних ризиків з метою вста-
новлення причин і умов, що 
сприяють вчиненню корупцій-
них або пов’язаних з корупцією 
правопорушень

Начальник відділу ро-
боти із зверненнями гро-
мадян, завідувач секто-
ру забезпечення досту-
пу до публічної інфор-
мації, головний спе-
ціаліст (з питань запо-
бігання та виявлення 
корупції) апарату, від-
повідальні особи струк-
турних підрозділів обл-
держадміністрації 

Протягом 
2020 року 

Фінансування не
потребує 

Недопущення пору-
шення строків роз-
гляду запитів на ін-
формацію та надан-
ня неповної інфор-
мації 
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23. Необізнаність державно-
го службовця про необхід-
ність своєчасного подання 
декларацій перед звільнен-
ням або після звільнення, 
повідомлень про суттєві змі-
ни у майновому стані суб’єк-
тами декларування, які є 
службовими особами, які зай-
мають відповідальне та особ-
ливо відповідальне станови-
ще, а також суб’єктів декла-
рування, які займають поса-
ди, пов’язані з високим рів-
нем корупційних ризиків, від-
криття суб’єктом декларуван-
ня або членом його сім’ї ва-
лютного рахунка в установі 
банку-нерезидента, декларуван-
ня недостовірної інформації 

низька Проведення роз’яснювальної 
роботи. 
Проведення семінарів, тренін-
гів щодо декларування. 
Здійснення структурними під-
розділами облдержадміністрації 
інформування головного спе-
ціаліста (з питань запобігання та 
виявлення корупції) апарату 
облдержадміністрації про стан 
щорічного подання електрон-
них декларацій безпосередніми 
працівниками. 
Щоквартальне інформування 
головного спеціаліста (з питань 
запобігання та виявлення ко-
рупції) апарату облдержадміні-
страції про стан дотримання 
вимог фінансового контролю у 
разі звільнення працівників

Головний спеціаліст 
(з питань запобігання 
та виявлення корупції) 
апарату адміністрації; 
керівники структурних 
підрозділів облдерж-
адміністрації 

Відповідно 
до графіка 

Фінансування 
не потребує 

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

24. Залучення до оцінки 
корупційних 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 програми

Фінансування 
не потребує 

Дотримання вимог 
антикорупційного 
законодавства 

25. Недоброчесність поса-
дових осіб, які здійсню-
ють підготовку антикоруп-
ційної 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
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26. Непрозоре проведення 
оцінки корупційних ризи-
ків 

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 
2020 року 

Фінансування 
не потребує 

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

27. Незнання спеціального 
законодавства 

середня Проведення роз’яснювальної ро-
боти, а також тренінгів, семі-
нарів із доведенням типових си-
туацій щодо порушення анти-
корупційного законодавства під 
час проведення спеціальних пе-
ревірок (розгляд в умовах кон-
флікту інтересів, розголошення 
інформації з обмеженим досту-
пом).  
Попередження кожного праців-
ника про персональну відпові-
дальність за порушення законо-
давства зі зазначенням статей 
нормативно-правових актів, яки-
ми така відповідальність вста-
новлена, та санкцій, які вони 
передбачають

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

Протягом 
2020 року 

Фінансування 
не потребує 

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

 
 

____________________________________________ 


