
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Про затвердження Антикорупційної 
програми Хмельницької обласної 

державної адміністрації на  
2019-2020 роки 

 
 
 Відповідно до статті 19 Закону України «Про запобігання корупції», 
керуючись статтями 6, 39 Закону України «Про місцеві державні 
адміністрації»: 
 1. Затвердити Антикорупційну програму Хмельницької обласної держав-
ної адміністрації на 2019-2020 роки (додається). 
 2. Головам райдержадміністрацій, керівникам структурних підрозділів 
обласної державної адміністрації вжити заходів щодо реалізації 
Антикорупційної програми Хмельницької обласної державної адміністрації на 
2019-2020 роки, про що інформувати обласну державну адміністрацію 
щоквартально до 05 числа місяця, наступного за звітним періодом. 
 3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника 
голови обласної державної адміністрації відповідно до розподілу обов’язків. 
 
 
 
 
Голова адміністрації            Дмитро ГАБІНЕТ 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 



 
 
 
ЗАТВЕРДЖЕНО 
Розпорядження голови обласної 
державної адміністрації 
________2019 № _____________

 

 
АНТИКОРУПЦІЙНА ПРОГРАМА 

Хмельницької обласної державної адміністрації на 2019-2020 роки 
 
 

Розділ І 
Засади загальної відомчої політики щодо запобігання та протидії корупції 
в Хмельницькій обласній державній адміністрації, заходи з їх реалізації та 

виконання антикорупційної стратегії та державної Антикорупційної 
програми 

 
 Хмельницька обласна державна адміністрація (далі – облдержадміністра-
ція) здійснює повноваження на території відповідної адміністративно-
територіальної одиниці (Хмельницької області). 
 Облдержадміністрація у своїй діяльності керується Конституцією 
України, Законом України “Про місцеві державні адміністрації” та іншими 
законами України, актами Президента України та постановами Верховної Ради 
України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами 
Кабінету Міністрів України, органів виконавчої влади вищого рівня. 

Антикорупційну програму Хмельницької обласної державної адміністра-
ції на 2019-2020 роки (далі – Антикорупційна програма) розроблено 
відповідно до: 

статті 19 Закону України “Про запобігання корупції”; 
Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади 

(далі – Методологія оцінювання), затвердженої рішенням Національного 
агентства з питань запобігання корупції від 02.12.2016 № 126, зареєстрованого 
у Міністерстві юстиції України 28 грудня 2016 року за № 1718/29848;  

Методичних рекомендацій щодо підготовки антикорупційних програм 
органів влади, затверджених рішенням Національного агентства з питань 
запобігання корупції від 19.01.2017 № 31; 

Порядку підготовки, подання антикорупційних програм на погодження 
до Національного агентства з питань запобігання корупції та здійснення їх 
погодження, затвердженого рішенням Національного агентства з питань 
запобігання корупції від 08 грудня 2017 року № 1379, зареєстрованого в 
Міністерстві юстиції України 22 січня 2018 року за № 87/31539. 

Основною метою Антикорупційної програми є: 
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упровадження комплексних заходів щодо забезпечення виконання 
державної антикорупційної політики України в апараті та структурних 
підрозділах облдержадміністрації; 

підвищення професійної компетентності у сфері антикорупційного 
законодавства та дотримання правил етичної поведінки посадовими особами 
на державній службі під час виконання своїх службових повноважень; 
 упередження та виявлення факторів, що сприяють вчиненню 
корупційних і пов’язаних із корупцією правопорушень, для подальшого їх 
усунення та вдосконалення системи заходів щодо запобігання та виявлення 
корупції. 

Завданнями Антикорупційної програми є: 
 визначення основних засад щодо запобігання та протидії корупції у 
Хмельницькій облдержадміністрації та моніторингу ефективності в реалізації 
антикорупційних заходів відповідно до цієї Програми; 

забезпечення підвищення рівня правової обізнаності державних 
службовців ( посадових осіб), на яких поширюється дія Закону України “Про 
запобігання корупції”; 

проведення оцінки корупційних ризиків у діяльності облдерж-
адміністрації, її структурних підрозділах з метою встановлення причин, що їх 
породжують та умов, що їм сприяють, для подальшого їх усунення;  

створення механізму запобігання проявам корупції, конфлікту інтересів, 
порушень правил етичної поведінки та забезпечення контролю за 
дотриманням правил щодо доброчесності особами, уповноваженими на вико-
нання функцій держави; 

забезпечення контролю за своєчасністю подання декларацій особами, 
уповноваженими на виконання функцій держави, ведення обліку працівників, 
притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних або пов’язаних з 
корупцією правопорушень; 

організація виконання державної антикорупційної стратегії на основі 
результатів аналізу даних про корупцію та чинників, які їх обумовлюють, 
впровадження ефективного моніторингу та координацію з реалізації 
антикорупційної політики;  

забезпечення умов захисту викривачів та конфіденційності інформації 
про осіб, які добросовісно повідомляють про можливі факти корупційних або 
пов’язаних з корупцією правопорушень та розгляд у межах своїх повноважень 
повідомлень щодо причетності працівників облдержадміністрації до вчинення 
корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень; 
 проведення службових розслідувань щодо посадових, осіб 
уповноважених на виконання функцій держави, які вчинили корупційні або 
пов’язані з корупцією правопорушення; 

забезпечення дотримання вимог Закону України “Про доступ до 
публічної інформації” посадовими особами облдержадміністрації та 
структурних підрозділів та оприлюднення інформації на офіційному вебсайті 
суб’єкта владних повноважень. 
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Зазначений розділ Антикорупційної програми буде доповнено заходами 
з реалізації антикорупційної стратегії та державної антикорупційної програми, 
та включено до Антикорупційної програми після їх прийняття Верховною 
Радою України та затвердження Кабінетом Міністрів України в установленому 
порядку. 

 

Розділ ІІ 
Оцінка корупційних ризиків у діяльності облдержадміністрації, що їх 

породжують та умови, що їм сприяють 
 

Основним напрямком в запобіганні та протидії корупції є оцінка 
корупційних ризиків, спрямованих на виявлення найбільш вразливих до 
корупції процесів, які мають місце під час здійснення посадовими особами 
своїх повноважень, а також причин та умов, що сприяють виникненню 
корупційних схем. 

Розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 06 квітня 
2018 року № 365/2018-р створено Комісію з оцінки корупційних ризиків об-
ласної державної адміністрації (далі – Комісія), затверджено її персональний 
склад та Положення про неї. Відповідно до розпорядження голови 
Хмельницької облдержадміністрації від 29.05.2019 року №363/2019 внесено 
зміни до складу Комісії. 

З метою проведення ефективної та дієвої роботи в підготовці 
Антикорупційної програми та кращого колегіального оцінювання корупційних 
ризиків до складу Комісії були залученні посадові особи апарату 
облдержадміністрації та керівний персонал структурних підрозділів, які 
забезпечують виконання загальних функцій облдержадміністрації. 
Враховуючи Методологію оцінювання Комісією проведено ідентифікацію 
ймовірних корупційних ризиків та їх оцінку в облдержадміністрації по таких 
напрямах: робота з вхідною кореспонденцією, здійснення публічних 
закупівель, забезпечення доступу до публічної інформації, управління 
персоналом та професійне навчання, надання адміністративних послуг, 
управління фінансовими ресурсами, здійснення внутрішнього аудиту, 
дотримання антикорупційного законодавства. 

За результатами проведення ідентифікації корупційних ризиків у діяль-
ності облдержадміністрації чинники корупційних ризиків та можливі наслідки 
корупційних правопорушень чи правопорушень, пов’язаних з корупцією, 
викладено у додатку 1 до звіту за результатами оцінки корупційних ризиків у 
діяльності Хмельницької обласної державної адміністрації (далі – Звіт), 
затвердженого головою обласної державної адміністрації. 

 

Розділ ІІІ 
Заходи щодо усунення виявлених корупційних ризиків, осіб, 
відповідальних за їх виконання, строки та необхідні ресурси 
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За результатами проведеної оцінки корупційних ризиків у діяльності 

облдержадміністрації Антикорупційною програмою передбачено конкретні 
завдання та заходи щодо усунення (зменшення) виявлених корупційних 
ризиків, які спрямовані на ліквідацію або мінімізацію умов (причин) їх 
виникнення та викладено у додатку 2 до Звіту. 

 

Розділ ІV 
Навчання та заходи з поширення інформації щодо Антикорупційної 

програми 
 

З метою підвищення рівня правової обізнаності серед державних 
службовців обласної та районних державних адміністрацій, структурних 
підрозділів облдержадміністрації, а також посадових осіб державних 
підприємств, установ та організацій заплановано проведення навчань у 2019-
2020 роках з дотримання антикорупційного законодавства. 

Із січня 2020 року реалізовуватиметься постанова Кабінету Міністрів 
України від 06.02.2019 №106 “Про затвердження Положення про систему 
професійного навчання державних службовців, голів місцевих державних 
адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого 
самоврядування та депутатів місцевих рад”. 

У Хмельницькому центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації 
працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, 
державних підприємств, установ та організацій в 2019-2020 роках підвищення 
кваліфікації управлінських кадрів буде здійснюватися за професійними 
(сертифікованими) програмами. За результатами підвищення кваліфікації, за 
умови успішного виконання програм, видається сертифікат або свідоцтво. 

Особам, які вперше прийняті на державну службу під час семінарів 
передбачено роз’яснення основних обов’язків, заборон, обмежень, вимог до 
службової поведінки, що застосовуються до працівника з метою протидії 
корупції, а також надання їм пакетів відповідних методичних матеріалів та 
контактної інформації посадових осіб або підрозділів, на які покладено 
функцію профілактики корупційних та інших правопорушень. 

У ході семінарів важливо приділити особливу увагу порядку дій, якому 
службовець повинен слідувати для дотримання положень законодавства, у 
тому числі відповідним адміністративним процедурам, встановленим 
нормативно-правовими актами, а також роз’ясненню типових питань, які 
виникають у ході виконання антикорупційного законодавства, детальному 
аналізу окремих найбільш складних у застосуванні положень нормативно-
правових актів тощо. 

З метою сприяння вивченню особами, які претендують на заміщення 
вакантних посад основ антикорупційного законодавства, рекомендується 
організовувати у межах проведення конкурсних процедур анкетування, тесту-
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вання або інші методи оцінки знань положень відповідних нормативно-пра-
вових актів. 

До проведення занять з антикорупційної тематики та поширення 
інформації щодо програм антикорупційного спрямування серед посадових осіб 
органів державної влади, державних підприємств, установ та організацій, а 
також органів місцевого самоврядування планується залучити: 

головного спеціаліста (з питань запобігання та виявлення корупції) 
апарату облдержадміністрації; 

посадових та уповноважених осіб з питань запобігання та виявлення 
корупції обласної ради, Головного територіального управління юстиції, 
Головного управління ДПС в Хмельницькій області; 

викладачів Хмельницького університету управління та права імені 
Леоніда Юзькова; 

викладачів Хмельницького центру перепідготовки та підвищення 
кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого 
самоврядування, державних підприємств, установ і організацій; 

посадових осіб спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії 
корупції; 

представників Громадської ради при облдержадміністрації та членів 
громадських організацій. 

Бажаним є систематичне проведення семінарів із ключових питань про-
тидії корупції, що стосуються усіх або більшості працівників. Під час 
проведення занять з дотримання антикорупційного законодавства посадовим 
особам будуть роз’яснені актуальні питання, які стосуються недопущення та 
протидії корупції: 

1. Запобігання корупційним та пов’язаним з корупцією правопорушенням, 
зокрема обмеження: 

щодо використання службових повноважень чи свого становища; 
щодо отримання подарунків; 
щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності; 
після припинення діяльності, пов’язаної з виконанням функцій держави, 
місцевого самоврядування; 
спільної роботи близьких осіб. 

2. Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів: 
заходи зовнішнього та самостійного врегулювання конфлікту інтересів; 
здійснення повноважень під зовнішнім контролем; 
переведення, звільнення особи у зв’язку з наявністю конфлікту інтересів; 
запобігання конфлікту інтересів у зв’язку з наявністю в особи 
підприємств чи корпоративних прав. 

3. Правила етичної поведінки: 
вимоги до поведінки осіб, уповноважених на виконання функцій 
держави або місцевого самоврядування; 
додержання вимог закону та етичних норм поведінки; 
політична нейтральність; 
неупередженість; 
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компетентність і ефективність; 
утримання від виконання незаконних рішень чи доручень. 

4. Фінансовий контроль: 
подання декларацій особами, уповноваженими на виконання функцій 
держави або місцевого самоврядування; 
інформація, що зазначається в декларації; 
встановлення своєчасності подання декларацій; 
повна перевірка декларацій; 
додаткові заходи здійснення фінансового контролю. 

5. Захист викривачів. 
6. Відповідальність за корупційні або пов’язані з корупцією 

правопорушення та усунення їх наслідків: 
відшкодування збитків, шкоди, завданих державі внаслідок вчинення 
корупційного правопорушення; 
незаконні акти та правочини; 
відновлення прав і законних інтересів та відшкодування збитків, шкоди, 
завданих фізичним та юридичним особам внаслідок вчинення 
корупційного правопорушення; 
вилучення незаконно одержаного майна. 

7. Кримінальна, адміністративна та дисциплінарна відповідальність за 
корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення. 

Пропонується така тематика з актуальних питань, які виносяться для 
вивчення, розгляду та ознайомлення на семінарах у період 2019-2020 років: 

№ 
з/п 

Тема семінару, тренінгу 
Строк 

проведення 
Виконавець 

1. Запобігання корупційним та пов’язаним з 
корупцією правопорушенням 

листопад-
грудень 2020 

року 

Головний спеціаліст 
(з питань запобігання 

та виявлення 
корупції) апарату 

облдержадміністрації
2. Запобігання та врегулювання конфлікту 

інтересів 
Січень-лютий 

2020 року 
Головний спеціаліст 
(з питань запобігання 

та виявлення 
корупції) апарату 

облдержадміністрації
3. Фінансовий контроль Лютий-

березень 2020 
року 

Головний спеціаліст 
(з питань запобігання 

та виявлення 
корупції) апарату 

облдержадміністрації
4. Захист викривачів.  

Відповідальність за корупційні або 
пов’язані з корупцією правопорушення та 
усунення їх наслідків  
Кримінальна, адміністративна та 
дисциплінарна відповідальність за 
корупційні або пов’язані з корупцією 
правопорушення 

Квітень-травень 
2020 року 

Головний спеціаліст 
(з питань запобігання 

та виявлення 
корупції) апарату 

облдержадміністрації
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5. Проведення тестування серед працівників 
у сфері законодавства щодо запобігання та 
виявлення корупції 

Грудень 
2019 року; 
червень- 

липень 2020 
року

Головний спеціаліст 
(з питань запобігання 

та виявлення 
корупції) апарату 

облдержадміністрації
6. Етика поведінки державного службовця як 

засіб запобігання та протидії корупції 
Вересень-

жовтень 2020 
року 

Головний спеціаліст 
(з питань запобігання 

та виявлення 
корупції) апарату 

облдержадміністрації
Зазначенні заходи можуть проводитися підрозділами як самостійно, так і 

із залученням експертів з наукових установ та закладів освіти. При цьому що-
річний моніторинг рівня знань антикорупційного законодавства за допомогою 
анонімного опитування працівників дозволить сформувати тематику і про-
грами систематичних семінарів. 

Крім того, доцільно проводити спеціальні семінари у разі істотних змін 
законодавства у сфері протидії корупції, які стосуються працівників. 
Основною метою такого семінару є ознайомлення з новими правовими 
нормами і підходами до їх застосування. 

Також доцільно розміщувати на офіційному вебсайті суб’єктів владних 
повноважень розроблені форми (заяви), які заповнюються у випадках, 
передбачених антикорупційним законодавством, методичні рекомендації, 
пам’ятки і роз’яснення з питань антикорупційної тематики. 

 

Розділ V 
Процедури щодо моніторингу, оцінки виконання 

та періодичного перегляду Антикорупційної програми 
 

Оцінка результатів виконання заходів проводиться Комісією відповідно 
до визначених критеріїв, що повинні включати своєчасність виконання 
заходів, повноту виконання заходу, результат їх здійснення (вплив результатів 
вжитого заходу на стан дотримання вимог закону та ідентифікований 
корупційний ризик). 

Для здійснення об’єктивної оцінки результатів виконання заходів, 
передбачених Антикорупційною програмою, особи, відповідальні за 
виконання таких заходів, щокварталу до 05 числа місяця, наступного за 
звітним періодом, подають головному спеціалісту (з питань запобігання та 
виявлення корупції) апарату облдержадміністрації інформацію про результати 
виконання заходів (інформація подається в електронній формі звітності). 

Головний спеціаліст (з питань запобігання та виявлення корупції) 
апарату облдержадміністрації здійснює аналіз статистичних даних у сфері 
протидії корупції, забезпечує узагальнення інформації, наданої виконавцями 
Антикорупційної програми та щокварталу до 15 числа місяця, наступного за 
звітним періодом, інформує Національне агентство з питань запобігання 
корупції про стан виконання Антикорупційної програми. 
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У період між засіданнями Комісії безпосередня організація роботи з 
виконання Антикорупційної програми та формування пропозицій щодо її 
перегляду покладається на головного спеціаліста (з питань запобігання та 
виявлення корупції) апарату облдержадміністрації, контроль за виконанням 
Антикорупційної програми – на заступників голови облдержадміністрації за 
напрямами їх діяльності (згідно із розподілом обов’язків) та керівника апарату 
облдержадміністрації. 

Антикорупційна програма переглядається Комісією за результатами 
проведеної оцінки її виконання, виявлення нових корупційних ризиків, 
внесення змін до законодавства, виявлення недостатньо ефективних заходів, 
передбачених Антикорупційної програми, а також у разі підготовки 
Антикорупційної програми на новий період за ініціативи голови Комісії. 

Моніторинг виконання Антикорупційної програми проводиться за 
такими показниками: 

досягнення в результаті виконання програми (реалізації заходу) цілей і 
завдань, визначених для кожного заходу виконання (реалізації); 

відповідність результативних показників виконання Антикорупційної 
програми запланованим результативним показникам; 

повнота охоплення, рівень заінтересованості та задоволеності потреб 
цільової аудиторії у результаті діяльності, що провадиться в рамках виконання 
Антикорупційної програми (реалізації заходів). 

Зміни до Антикорупційної програми вносяться шляхом видання 
відповідного розпорядження голови облдержадміністрації та у разі набрання 
чинності Законом України “Про Антикорупційну стратегію на 2018-2020 
роки”, протягом 30-ти календарних днів з дня прийняття. 
 
 
 
Керівник апарату 
облдержадміністрації       Оксана САМОЛЮК 



 
Додаток 
до Антикорупційної програми Хмель-
ницької обласної державної адміні-
страції на 2019-2020 роки 

 
ЗАТВЕРДЖУЮ 
Голова Хмельницької обласної 
державної адміністрації  
 
______________2019 року 

 

 
 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 та виявлення корупції від 02 грудня 2016 
року, зареєстрованим в 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 від19 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”. На підставі організаційно-кадрових змін, розпорядженням голови 
обласної державної адміністрації від 29.05.2019 року № 363/2019-р були 
внесені зміни до складу комісії з оцінки корупційних ризиків (далі – Комісії). 

Згідно з робочим планом оцінки корупційних ризиків  Хмельницької 
обласної державної адміністрації (далі – Робочий план), затвердженого 
заступником голови комісії з оцінки корупційних ризиків, було 
рекомендовано членам 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 
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корупційних ризиків, які є характерними для всіх органів влади, а також 
заходів щодо їх усунення. 

На офіційному сайті облдержадміністрації було розміщено оголошення 
щодо залучення громадськості та експертів з антикорупційної діяльності до 
процесу ідентифікації корупційних ризиків в діяльності 
облдержадміністрації. 

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

У діяльності щодо виявлення (ідентифікації) та оцінки 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 
структурні підрозділи обласної державної адміністрації, Комісією були 
встановлені найбільш вразливі сфери діяльності апарату 
облдержадміністрації та її структурних підрозділів, а саме: 
 робота з вхідною кореспонденцією; 
 управління персоналом; 
 надання адміністративних послуг; 
 ліцензування та дозвільна діяльність; 
 публічні закупівлі; 
 управління фінансовими та матеріальними ресурсами; 
 організація роботи щодо запобігання та виявлення корупції в 
структурних підрозділах обласної державної адміністрації. 

На підставі звітної інформації про виконання Антикорупційної 
програми на 2018 рік Комісія з оцінки корупційних ризиків 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 
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ризиків, встановлених у 2018 році, до плану заходів щодо їх контролю та 
усунення на 2019-2020 роки. 

З урахуванням Методології оцінювання, звіт складається з двох 
елементів: 

1. Опис ідентифікованих корупційних ризиків у діяльності 
облдержадміністрації, чинник 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 части-
ною Антикорупційної програми Хмельницької обласної державної адміні-
страції на 2019-2020 роки. 

 
 



 
 
 
 
 

Додаток 1 
до Звіту за результатами оцінки 
корупційних ризиків у діяльності 
Хмельницької обласної держав-
ної адміністрації 

 
 
 

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. 
Відсутність у складі комісії 
незалежних 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 
конкурсної комісії на остаточні 
результати прийняття рішення 
конкурсної комісії щодо надання 
переваги певному кандидату 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 
незалежних 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 
державного службовця. 
Відсутність контролю

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

Прийняття на посаду осіб, які не 
відповідають вимогам державної служби 
або ті, що подали неправдиві відомості,  у 
зв’язку з відсутністю обов’язкового 
проведення спеціальної перевірки. 

Сприяння з боку конкурсної 
комісії у прийнятті на посади 
державної служби осіб, які подали 
неправдиві відомості або відносно 
яких передбачена заборона на 
прийняття на державну службу. 

Не доброчесність членів конкурсної 
комісії, кандидатів на посаду, 
зацікавленість з боку посадових 
осіб у прийняті на державну 
службу близьких їм осіб, 
можливість отримання 
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 відзначення до державних  нагород 
осіб, які не мають достатніх заслуг 
державного рівня

Сприяння (вплив) посадовими 
особами (іншими особами) на 
визначення кандидатур, які 
представленні до державних 
нагород

Недостатній контроль за 
обґрунтованістю прийнятих рішень 

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

Фінансово-господарські ризики 
Надання переваги при встановленні сти-
мулюючих виплат, премій працівникам та 
керівним працівникам, з якими суб’єкт 
призначення пов’язаний приватним

Надання переваг при встановленні 
стимулюючих виплат, премій 
працівникам та керівним 
працівникам, з якими суб’єкт 

Одноособове прийняття керівником 
рішення про встановлення 
стимулюючих виплат, премій 
працівникам та керівним 

Втрата репутації, можли-
вість притягнення посадо-
вих осіб до відповідальності 
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інтересом призначення пов’язаний 

приватним інтересом, що сприяє 
вчиненню діяння під впливом 
конфлікту інтересів

працівникам. Недотримання вимог 
положення про преміювання, що 
затверджено у відповідній установі 

Ймовірність незаконного та 
неефективного використання бюджетних 
коштів учасниками бюджетного процесу  

Можливість зловживання 
посадовими особами, які наділені 
повноваженнями щодо 
розпорядження майном установи 
та використання бюджетних 
коштів, в особистих чи інших не 
службових цілях

Дискреційні повноваження та 
особистий інтерес посадових осіб 
бюджетних установ. 
Відсутність в установах належного 
контролю за використанням 
фінансових та матеріальних 
ресурсів 

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

Надання завідомо недостовірних даних 
до бюджетних запитів головними 
розпорядниками коштів місцевих 
бюджетів з метою отримання більших 
обсягів бюджетних асигнувань для 
окремих учасників бюджетного процесу 

Отримання більшого обсягу 
бюджетних асигнувань окремими 
учасниками бюджетного процесу 
за рахунок включення 
недостовірних даних до 
бюджетних запитів, що створює 
неправомірну вигоду або перевагу 
у забезпеченні фінансовими 
ресурсами у порівнянні з іншими  
учасниками бюджетного процесу

Дискреційні повноваження 
посадових осіб бюджетних установ 
та неналежний контроль за їх діями 

Порушення норм чинного 
законодавства, притягнення 
посадових осіб до 
відповідальності, втрата 
репутації органу 

Внутрішній аудит 
Можливість необ’єктивного висвітлення 
інформації в аудиторському звіті  під час 
проведення внутрішнього аудиту 

Відсутність регламентованих 
процедур проведення 
фінансових аудитів збільшує 
вірогідність не виявлення 
помилок та надає можливість 
для зловживань посадовими 
особами, які їх проводять. 
Відсутність ефективного 
контролю дає можливість 
приховувати аудиторські докази 
та впливати на викладення 
інформації в аудиторському 
звіті 

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

Порушення норм чинного 
законодавства, фінансові 
втрати, втрата репутації, 
можливе притягнення 
посадових осіб до 
відповідальності 
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внутрішнього аудиту

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 повно-
важень. 
Низький контроль за діями 
посадових осіб

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

Дискреційні повноваження посадових 
осіб під час підготовки тендерної 
документації або завдань таким чином, 
що конкуренція буде обмеженою або 
взагалі неможливою (формування під 
конкретного 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 
розробкою та створення тендерної 
документації. 
Особистий інтерес та не 
доброчесність посадових осіб

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

Не доброчесність членів тендерного комі-
тету  

Вплив на членів тендерного комі-
тету з боку посадових осіб або 
третіх осіб, зацікавлених в 
отриманні перемоги в тендері 
конкретного постачальника або 
суб’єкта надання послуг з 
подальшою метою отримання 
неправомірної вигоди за сприяння 
такої перемоги

Приватний інтерес посадових осіб 
щодо надання переваг певним 
постачальникам товарів, робіт чи 
послуг 

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 
адміністрації та її структурних 
підрозділах щодо висвітлення інформації 
про адміністративні послуги 

Неврегульованість нормативно-
правовими актами надання 
адміністративних послуг через 
електрону систему за принципом 
«Єдиного вікна»

Недосконала законодавча база, 
відсутній контроль та можливості 
отримати адміністративну послугу 
через сайт 

Порушення норм чинного 
законодавства, можливість 
притягнення посадових осіб 
до відповідальності 

Ризик, пов’язаний з наданням Особисте спілкування споживача Складність процедури надання Втрата репутації, притягнен-
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адміністративних послуг через особисте 
спілкування споживача адміністративних 
послуг з посадовою особою, брак 
інформації про процедуру отримання 
адміністративної послуги 

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

багатьох адміністративних послуг 
та недосконалість нормативно-
правової бази, наявність 
дискреційних повноважень, 
особисте спілкування споживача 
адміністративної послуги з 
посадовою особою сприяє 
корупційним правопорушенням під 
час надання адміністративних послуг

ня посадових осіб до від-
повідальності, судові процеси 

Дискреційні повноваження (недобро-
чесність) посадових осіб під час 
виконання своїх службових обов’язків у 
розгляді питань  
 

Неналежний розгляд питань з 
боку посадових осіб, зокрема: 
- акредитація медичних закладів; 
- атестація лікарів; 
- встановлення статусу та видача 
посвідчення “Учасник ліквідації 
наслідків аварії на ЧАЕС” та 
“Потерпілий від Чорнобильської 
катастрофи”; 
- видача путівок на влаштування 
до будинку-інтернату для 
громадян похилого віку та 
інвалідів, геріатричного 
пансіонату для ветеранів війни і 
праці, психоневрологічного 
інтернату; 
- надання (відмова в наданні) 
грошової допомоги громадянам, 
які потребують дороговартісного 
лікування; 
- забезпечення відповідно до ЗУ 
«Про гуманітарну допомогу» та 
затвердженою постановою КМУ 
від 19.07.2006 року №999 
Порядку забезпечення осіб з 
інвалідністю автомобілями, 
ввезеними в Україну 

Відсутність електронного 
документообігу. 
Відсутність або не повний перелік 
на офіційному вебсайті 
структурного підрозділу 
облдержадміністрації інформації 
щодо адміністративних послуг, які 
надаються цим структурним 
підрозділом, переліку необхідних 
документів для їх отримання, 
оплата таких послуг, підстави для 
відмови або залишення без розгляду. 
Недостатній контроль з боку органів 
вищого рівня. 
Неналежна організація роботи 
відповідних комісій. 
Вплив зацікавлених осіб на членів 
відповідних комісій. 
Недостатній контроль з боку 
уповноваженої особи на яку 
покладено виконання функцій з 
питань запобігання та виявлення 
корупції 
 

Порушення норм чинного 
законодавства. 
Притягнення посадових осіб 
до відповідальності. 
Втрата репутації. 
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транспортними засобами та 
визнання їх в установленому 
порядку гуманітарною 
допомогою, що надається особі з 
інвалідністю в безоплатне 
користування на строк 
визначений законодавством; 
- дозвіл на проведення робіт на 
пам’ятках місцевого значення 
(крім пам’яток археології), їх 
територіях та зонах охорони; 
- реєстрація дозволів на 
проведення археологічних 
розвідок, розкопок; 
- реєстрація статуту (положення) 
релігійних організацій; 
- реєстрація змін і доповнень до 
статуту (положення) релігійних 
організацій; 
- погодження розміщення 
зовнішньої реклами (на пам’ятках 
місцевого значення, в межах зон 
охорони таких пам’яток); 
- видача ліцензій на провадження 
господарської діяльності з 
транспортування теплової енергії 
магістральними і місцевими 
(розподільчими) тепловими 
мережами, крім транспортування 
теплової енергії магістральними і 
місцевими (розподільчими) 
тепловими мережами за 
нерегульованим тарифом; 
- видача ліцензій на провадження 
господарської діяльності з 
виробництва теплової енергії на 
установках з використанням 
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нетрадиційних або поновлюваних 
джерел енергії, крім виробництва 
теплової енергії за 
нерегульованим тарифом; 
- видача ліцензій на провадження 
господарської діяльності із 
централізованого водопостачання 
та водовідведення, крім 
централізованого водопостачання 
та водовідведення за 
нерегульованим тарифом; 
- отримання (анулювання) 
ліцензій на провадження освітньої 
діяльності (розширення 
провадження освітньої діяльності) 
у сфері дошкільної та середньої 
освіти; 
- переоформлення ліцензій на 
безстрокову на провадження 
освітньої діяльності у сфері 
дошкільної (загальної середньої) 
освіти; 
- видача ліцензій на експорт 
(імпорт) товарів, що підлягають 
ліцензуванню; 
- державна реєстрація договорів 
(контрактів) про спільну 
інвестиційну діяльність за участю 
іноземного інвестора; 
- видача, переоформлення, 
анулювання дозволів на 
розміщення зовнішньої реклами 
поза межами населених пунктів у 
Хмельницькій області; 
- реєстрація декларацій на 
відходи; 
- видача висновків державної 
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екологічної експертизи; 
- видача дозволів на викиди 
забруднюючих речовин в 
атмосферне повітря 
стаціонарними джерелами. 
- заниження (завищення) 
видатків на навчально-
тренувальні збори та змагання 
молодіжних команд та 
спортсменів області; 
- заниження (завищення) 
видатків на відрядження 
молодіжних команд та 
спортсменів 
- завищення (заниження) 
бюджетного фінансування на 
проведення заходів під час 
реалізації проектів Управління 
молоді та спорту

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 

Робота з вхідною кореспонденцією 

Неякісне опрацювання посадовими 
особами облдержадміністрації запитів на 
інформацію, звернень громадян 

Неналежне виконання своїх 
посадових обов’язків посадовими 
особами під час опрацювання 
запитів на публічну інформацію, 
звернень громадян тощо

Недостатній контроль з боку 
керівництва за опрацюванням 
запитів, звернень 
 

Порушення норм чинного 
законодавства, можливість 
притягнення посадових осіб 
до відповідальності 

Несвоєчасне надання інформації 
посадовими особами 
облдержадміністрації під час 
опрацювання запитів на інформацію, 
звернень громадян

Неналежне виконання своїх 
повноважень посадовими особами 
під час опрацювання та надання 
відповідей на запити на 
інформацію, які надійшли від 

Неповідомлення працівників 
облдержадміністрації про 
відповідальність за якість, 
своєчасність та достовірність 
надання відповіді на запити та 

Втрата репутації, можли-
вість притягнення посадо-
вих осіб до відповідальності 
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фізичних чи юридичних осіб, 
об’єднань громадян без статусу 
юридичної особи

звернення громадян 

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 
контролю щодо неподання та не-
своєчасного подання декларацій, 
повідомлень про суттєві зміни у 
майновому стані, декларування не-
достовірності інформації через не-
обізнаність про необхідність здій-
снення цих заходів або через збої 
Єдиного державного реєстру де-
кларацій осіб, уповноважених 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, вирішення 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 
можливості його використання, 
місця та строку зберігання 
покладених на них обов’язків та 
завдань 

Відсутність розпорядження 
облдержадміністрації, яке 
регламентує порядок роботи комісії 
з оцінки вартості дарунка, 
вирішення питання щодо 
можливості його використання, 
місця та строку зберігання а також 
положення про неї

Можливість скоєння 
корупційного 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 (в тому 
числі до роботи комісії з оцінки 
корупційних ризиків) 
недостатньо кваліфікованих 
посадових осіб, що може 
призвести до неякісного 
проведення оцінки корупційних 
ризиків в діяльності апарату та 
структурних підрозділах 
облдержадміністрації

Недостатній рівень знань 
антикорупційного законодавства в 
частині проведення оцінки 
корупційних ризиків членами 
комісії, які залучаються до її роботи 
вперше 

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

Непрозоре проведення оцінки Невключення до складу комісії з Приватний інтерес з боку Втрата репутації державного 
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корупційних ризиків оцінки корупційних ризиків та 

підготовки антикорупційних 
програм представників 
громадськості, експертів

посадових осіб у приховуванні 
інформації про корупційні ризики 

органу 

Недоброчесність посадових осіб, які 
здійснюють підготовку 
антикорупційної програми 

Незнання антикорупційного 
законодавства 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 
державних органів

Незнання спеціального законодавств 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 
навчання з практичних тренінгів, 
для посадових осіб, з метою 
ознайомлення їх з вимогами і 
обмеженнями антикорупційного 
законодавства, які проводять 
фахівці із знання антикорупційного 
законодавства комерційних 
організацій

Втрата репутації, 
притягнення посадових осіб 
до відповідальності 

 



 
Додаток 2 
до Звіту за результатами оцінки 
корупційних ризиків у діяльності 
Хмельницької обласної держав-
ної адміністрації 

 
 

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 прийняттю 
(або надання переваги при 
конкурсному відборі) на 
державну службу конкретних 
осіб 

середня 

Забезпечення контролю за 
проведенням конкурсу шляхом 
залучення третіх осіб 
(незалежних експертів, членів 
громадських організацій) до 
роботи конкурсних комісій 

Відділ з питань 
персоналу та нагород 

апарату 
облдержадміністрації, 
головний спеціаліст (з 
питань запобігання та 
виявлення корупції) 

апарату адміністрації, 
відповідальні особи 

структурних 
підрозділів 

облдержадміністрації

Постійно, 
під час 

проведення 
конкурсів 

Фінансування 
не потребує 

Відкрите та прозоре 
проведення конкурсного 
відбору при прийнятті 
на посаду.  
Мінімізація вчинення 
правопорушень 

Можливість впливу з боку 
членів конкурсної комісії на 
зайняття вакантних посад 
державної служби на 
результати другого етапу 

середня 

Забезпечення контролю за 
проведенням конкурсу шляхом 
залучення третіх осіб 
(незалежних експертів, членів 
громадських організацій) до 

Відділ з питань 
персоналу та нагород 

апарату 
облдержадміністрації, 
головний спеціаліст (з 

Постійно, 
під час 

проведення 
конкурсів 

Фінансування 
не потребує 

Більш відкрите та 
прозоре проведення 
конкурсного відбору при 
прийнятті на посаду; 
ведення детального 
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конкурсу шляхом 
попереднього ознайомлення 
кандидатів з обраним 
варіантом ситуаційного 
завдання 

роботи конкурсних комісій питань запобігання та 
виявлення корупції) 

апарату адміністрації, 
відповідальні особи 

структурних 
підрозділів 

облдержадміністрації

протоколу. 
Мінімізація вчинення 
правопорушень 

Можливість впливу одного 
з членів конкурсної комісії 
на остаточні результати 
прийняття рішення 
конкурсної комісії щодо 
надання переваги певному 
кандидату під час 
заключного етапу конкурсу 
(співбесіди) 

середня 

Забезпечення контролю за 
проведенням конкурсу шляхом 
залучення третіх осіб 
(незалежних експертів, членів 
громадських організацій) до 
роботи конкурсних комісій 

Відділ з питань 
персоналу та нагород 

апарату 
облдержадміністрації, 
головний спеціаліст (з 
питань запобігання та 
виявлення корупції) 

апарату адміністрації, 
відповідальні особи 

структурних 
підрозділів 

облдержадміністрації

Постійно, 
під час 

проведення 
конкурсів 

Фінансування 
не потребує 

Відкрите та прозоре 
проведення конкурсного 
відбору при прийнятті 
на посаду.  
Мінімізація вчинення 
правопорушень 

Необізнаність державного 
службовця щодо 
повідомлення спільної 
роботи близьких осіб 

низька 

Періодичне проведення тренінгів, 
семінарів на антикорупційну 
тематику. 
Перевірка інформації щодо 
близьких осіб працівників 

Головний спеціаліст 
(з питань запобігання 

та виявлення 
корупції) апарату 

адміністрації 
Відповідно 
до графіка.

Щокварталу

Фінансування 
не потребує 

Проведення семінарів 
(тренінгів) по 
антикорупційному 
законодавстві: 
«Запобігання та 
врегулювання конфлікту 
інтересів». 
Мінімізація вчинення 
правопорушення 

Прийняття на посаду осіб, 
які не відповідають 
вимогам державної служби 
або ті, що подали 
неправдиві відомості, у 
зв’язку з відсутністю 
обов’язкового проведення 
спеціальної перевірки 

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 
персоналу та нагород 

апарату 
облдержадміністрації, 
головний спеціаліст (з 
питань запобігання та 
виявлення корупції) 

апарату адміністрації, 
відповідальні особи 

Постійно, 
під час 

проведення 
конкурсів 

Фінансування 
не потребує 

Відкрите та прозоре 
проведення конкурсного 
відбору при прийнятті 
на посаду.  
Мінімізація вчинення 
правопорушень 
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структурних 
підрозділів 

облдержадміністрації 
Необізнаність про наявність 
потенційного конфлікту 
інтересів або умисне його 
приховування кандидата 
при прийнятті на посаду. 
Необізнаність про 
можливість притягнення до 
відповідальності 

середня 

Детальне вивчення особової 
справи кандидата на посаду. 
Письмове попередження про 
антикорупційні обмеження, 
встановленні законодавством. 
Розробка пам’ятки про конфлікт 
інтересів 

Відділ з питань 
персоналу та нагород 

апарату 
облдержадміністрації, 
головний спеціаліст (з 
питань запобігання та 
виявлення корупції) 

апарату адміністрації, 
відповідальні особи 

структурних 
підрозділів 

облдержадміністрації

Відповідно 
до графіка.

Щокварталу

Фінансування 
не потребує 

Члени конкурсної комісії 
в письмовій формі 
повідомляють про 
відсутність у них 
конфлікту інтересів та 
підтверджують це своїм 
підписом, що дає змогу 
зменшити вчинення 
правопорушень 

Можливість впливу з боку 
посадових осіб або інших 
осіб на прийняття рішення 
щодо відзначення до 
державних нагород осіб, які 
не мають достатніх заслуг 
державного рівня 

низька 

Врахування при прийняті 
рішення громадської думки про 
нагородження. 
Візування проектів розпоряджень 
голови облдержадміністрації про 
нагородження уповноваженою 
особою з питань запобігання та 
виявлення корупції 

Відділ з питань 
персоналу та нагород 

апарату 
облдержадміністрації, 
керівники управлінь, 

служб, відділів 
персоналу 

структурних 
підрозділів 

адміністрації

Протягом 
2019-2020 

років 

Фінансування 
не потребує 

Можливість уникнення 
фактів неправомірного 
прийняття рішень щодо 
відзначення до 
державної нагороди осіб, 
які не мають достатніх 
заслуг державного рівня. 

Надання переваги при 
встановленні стимулюючих 
виплат, премій  
працівникам та керівним 
працівникам, з якими 
суб’єкт призначення 
пов’язаний приватним 
інтересом 

середня 

Дотримання законодавства та 
положення про преміювання 

Управління фінан-
сово-господарського 

забезпечення апарату, 
керівники 

структурних 
підрозділів 

облдержадміністрації 

Протягом 
2019-2020 

років 

Фінансування 
не потребує 

Недопущення 
зловживання 
службовим 
становищем; зниження 
корупційного ризику, 
що унеможливить 
скоєння корупційного 
чи пов’язаного з 
корупцією 
правопорушення 

Ймовірність незаконного та 
неефективного 

низька 
Упровадження в адміністрації та 
її структурних підрозділах 

Керівник (заступник 
керівника або особа 

Відповідно 
до графіка.

Фінансування 
не потребує

Ефективність 
використання 
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використання бюджетних 
коштів учасниками 
бюджетного процесу 

контролю (або недостатній 
контроль) за використанням 
фінансових ресурсів, що 
збільшує вірогідність виявлення 
помилок та не надає 
можливості для зловживань 
посадовими особами, які їх 
проводять 

на яку покладено 
такий обов’язок) 

облдержадміністрації 
та керівники 
структурних 
підрозділів 

облдержадміністрації(
головні розпорядники 

коштів)

Щокварталу фінансових ресурсів. 
Усунення корупційного 
ризику 

Надання завідомо 
недостовірних даних до 
бюджетних запитів 
головними розпорядниками 
коштів місцевих бюджетів з 
метою отримання більших 
обсягів бюджетних 
асигнувань для окремих 
учасників бюджетного 
процесу 

низька 

Підвищення рівня професійності 
та відповідальності головними 
розпорядниками коштів, шляхом 
проведення систематичного 
навчання та впровадження в 
адміністрації та її структурних 
підрозділах контролю (або 
недостатній контроль) за 
використанням фінансових 
ресурсів. 
Забезпечення публічності та 
прозорості при плануванні та 
формуванні бюджетних запитів 
головними розпорядниками 
коштів

Керівник (заступник 
керівника або особа 

на яку покладено 
такий обов’язок) 

облдержадміністрації 
та керівники 
структурних 
підрозділів 

облдержадміністрації 
(головні 

розпорядники коштів) 

Відповідно 
до графіка.

Щокварталу

Фінансування 
не потребує 

Недопущення 
отримання 
неправомірної вигоди 
посадовими особами та 
переваги у забезпеченні 
фінансовими ресурсами 
у порівнянні з іншими 
розпорядниками 
коштів або 
одержувачами 

Можливість необ’єктивного 
висвітлення інформації в 
аудиторському звіті під час 
проведення внутрішнього 
аудиту 

низька 

Впровадження 
регламентованих процедур 
щодо проведення внутрішніх 
аудитів, що збільшує 
вірогідність виявлення помилок 
та не надає можливості для 
зловживань посадовими 
особами, які їх проводять

Головний спеціаліст 
(з питань 

внутрішнього аудиту) 
апарату адміністрації Відповідно 

до графіка 
Фінансування 
не потребує 

Усунення корупційного 
ризику 

Можливість поділу 
предмета закупівлі з метою 
здійснення закупівлі без 
застосування електронної 
системи ProZorro 

середня 

Прийняття рішення про 
проведення всіх закупівель 
(незалежно від суми) виключно 
через електронну систему 
закупівель ProZorro.

Управління фінан-
сово-господарського 
забезпечення апарату 

адміністрації, 
керівники 

Щокварталу
Фінансування 
не потребує 

Недопущення отри-
мання неправомірної 
вигоди особами, 
відповідальними за 
проведення публічних 
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Запровадження процедури 
аналізу цінових пропозицій та 
затвердження порядку їх 
здійснення. 
Розробка та прийняття, внесення 
змін до акту, який врегулює 
процедуру проведення 
допорогових закупівель в 
обласній державній адміністрації, 
яка міститиме єдині підходи до 
організації проведення таких 
закупівель (включатиме критерії 
відбору постачальників товарів, 
робіт та послуг при здійсненні 
допорогових закупівель)

структурних 
підрозділів 

облдержадміністрації, 
тендерний комітет 

(уповноважені особи 
замовника) 

закупівель; 
встановлення чіткої 
процедури проведення 
публічних закупівель 

Дискреційні повноваження 
посадових осіб під час 
підготовки тендерної 
документації або завдань 
таким чином, що 
конкуренція буде 
обмеженою або взагалі 
неможливою (формування 
під конкретного 
постачальника) 

низька 

Залучення третіх осіб 
(незалежних фахівців, 
представників громадськості) 
до підготовки тендерної 
документації. 
Проведення тренінгів 
(семінарів, тощо) з членами 
тендерних комітетів для 
роз’яснення вимог чинного 
законодавства про публічні 
закупівлі, запобігання корупції 
та встановлену відповідальність 
за його порушення. 
Забезпечення дотримання 
вимог законодавства про 
публічні закупівлі. 
Додатковий контроль за 
розробкою тендерної 
документації шляхом 
моніторингу проведення 
закупівель відповідною групою. 
Встановлення зовнішнього 

Управління 
фінансово-

господарського 
забезпечення апарату 

адміністрації, 
керівники 

структурних 
підрозділів 

облдержадміністрації, 
тендерний комітет 

(уповноважені особи 
замовника) 

Щокварталу
Фінансування 
не потребує 

Недопущення 
отримання 
неправомірної вигоди 
особами, 
відповідальними за 
проведення публічних 
закупівель. 
Встановлення чіткої 
процедури проведення 
публічних закупівель 
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контролю шляхом розміщення 
інформації про публічні 
закупівлі (проект річного плану 
закупівель). 
Річний план закупівель, пові-
домлення про початок про-
ведення процедури. 
Детальне документування 
процесу ухвалення рішень

Недоброчесність членів 
тендерного комітету 

середня 

Використання примірної 
документації, затвердженої 
Міністерством економічного 
розвитку і торгівлі України. 
Залучення третіх осіб 
(незалежних фахівців, 
представників громадськості) 
до підготовки тендерної 
документації. 
Проведення семінарів, тренінгів 
членам тендерних комітетів 
щодо роз’яснення вимог 
чинного законодавства про 
публічні закупівлі, запобігання 
корупції та встановлену 
відповідальність за його 
порушення

Управління 
фінансово-

господарського 
забезпечення апарату 

адміністрації, 
керівники 

структурних 
підрозділів 

облдержадміністрації, 
тендерний комітет, 

(уповноважені особи 
замовника), головний 
спеціаліст (з питань 

запобігання та 
виявлення корупції) 
апарату адміністрації 

Щокварталу
Фінансування 
не потребує 

Недопущення отри-
мання неправомірної 
вигоди особами, 
відповідальними за 
проведення публічних 
закупівель. 
  

Недостатня прозорість в 
діяльності адміністрації та її 
структурних підрозділах 
щодо висвітлення 
інформації про 
адміністративні послуги 

низька 

Контроль за забезпеченням 
розміщення та повнотою 
висвітлення актуальної 
інформації про адміністративні 
послуги на офіційних вебсайтах 
облдержадміністрації та 
структурних підрозділах

Керівники структур-
них підрозділів 

облдержадміністрації Протягом 
2019-2020 

років 

Фінансування 
не потребує 

Дотримання чинного 
законодавства 
посадовими особами, які 
виконують 
представницькі 
повноваження 

Ризик, пов’язаний з 
наданням адміністративних 
послуг через особисте 
спілкування споживача 

низька 

Зазначення конкретних термінів 
виконання послуг. 
Проведення семінарів (навчань) 
з посадовими особами 

Керівники 
структурних 
підрозділів 

облдержадміністрації, 

Протягом 
2019-2020 

років 

Фінансування 
не потребує 

Дозволить запобігти 
випадкам зловживання 
своїм службовим 
становищем та 
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адміністративних послуг з 
посадовою особою, брак 
інформації про процедуру 
отримання адміністративної 
послуги 

структурних підрозділів 
облдержадміністрації – 
суб’єктами надання 
адміністративних послуг з 
питань практичного 
застосування положень чинного 
законодавства, що 
регламентують процедури 
(порядок) надання 
адміністративних послуг. 
Розширення можливості 
отримання заявником 
результатів послуги через 
ЦНАП. 
Встановлення вичерпного 
переліку документів для 
отримання послуги

головний спеціаліст (з 
питань запобігання та 
виявлення корупції) 
апарату адміністрації 

отримання 
неправомірної вигоди 
посадовими особами 
при особистих 
контактах із 
замовниками 
адміністративних 
послуг. 
Мінімізація вчинення 
правопорушення 

Дискреційні повноваження 
(не доброчесність) 
посадових осіб, які 
розглядають питання, що 
стосуються їх службових 
повноважень (кожен по 
своєму структурному 
підрозділу) 

низька 

Підвищення кваліфікації осіб, 
включених до складу відповідних 
комісій, які розглядають зазначені 
питання. 
вибіркові перевірки керівниками 
структурних підрозділів 
підлеглих осіб, які розглядають 
зазначені питання. 
Попередження про персональну 
відповідальність осіб за 
недотримання норм чинного 
законодавства

Керівники структур-
них підрозділів 

облдержадміністрації, 
уповноважені особи з 
питань запобігання та 
виявлення корупції, 

головний спеціаліст (з 
питань запобігання та 
виявлення корупції) 
апарату адміністрації 

Протягом 
2019-2020 

років 

Фінансування 
не потребує 

Недопущення порушень 
чинного законодавства 
та притягнення 
посадових осіб до 
відповідальності 

Затягування строків 
розгляду документів, не 
обхідних для отримання 
адміністративної послуги 

середня 

Перегляд переліку документів, 
необхідних для одержання 
адміністративних послуг та 
внесення необхідних змін щодо 
затвердження вичерпних 
переліків таких документів. 
Проведення заходів з 
інформування посадових осіб 

Керівники структур-
них підрозділів 

облдержадміністрації, 
головний спеціаліст (з 
питань запобігання та 
виявлення корупції) 
апарату адміністрації 

Протягом 
2019-2020 

років 

Фінансування 
не потребує 

Дозволить запобігти 
випадкам зловживання 
своїм службовим 
становищем та 
отримання 
неправомірної вигоди 
посадовими особами 
при особистих 
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структурних підрозділів 
облдержадміністрації та її 
апарату стосовно вимог 
чинного законодавства про 
адміністративні послуги, 
спеціального законодавства, що 
регламентує порядок надання 
відповідної адміністративної 
послуги та встановлення 
відповідальність за його 
порушення

контактах із 
замовниками 
адміністративних послуг; 
мінімізація вчинення 
правопорушення 

Неякісне опрацювання 
посадовими особами 
облдержадміністрації 
запитів на інформацію, 
звернень громадян 

низька 

Прийняття рішення про проведення 
навчань для працівників 
облдержадміністрації 
Попередження посадових осіб 
про відповідальність за 
порушення законодавства про 
доступ до публічної інформації, 
звернень громадян 

Начальник роботи із 
зверненнями 

громадян апарату 
адміністрації, 

завідувач сектору 
забезпечення доступу 

до публічної 
інформації апарату 

адміністрації, 
керівники 

структурних 
підрозділів 

облдержадміністрації

Протягом 
2019-2020 

років 

Фінансування 
не потребує 

Забезпечення якісного 
опрацювання запитів на 
інформацію, звернень 
громадян, що дозволить  
запобігти порушення 
законодавства про 
доступ до публічної 
інформації, звернень 
громадян  

Несвоєчасне надання 
інформації посадовими 
особами 
облдержадміністрації під 
час опрацювання запитів на 
інформацію, звернень 
громадян низька 

Проведення навчань із типовими 
ситуаціями порушень 
законодавства під час розгляду 
запитів, звернень, а також 
ситуацій порушення спеціального 
законодавства, що можуть 
передувати або бути наслідками 
вчинення корупційних або 
пов’язаних з корупцією 
правопорушень. 
Забезпечення обов’язкового 
проведення перевірки за кожним 
повідомленням про порушення 

Начальник роботи із 
зверненнями 

громадян апарату 
адміністрації, 

завідувач сектору 
забезпечення доступу 

до публічної 
інформації апарату 

адміністрації, 
головний спеціаліст (з 
питань запобігання та 
виявлення корупції) 

апарату адміністрації,

Протягом 
2019-2020 

років 

Фінансування 
не потребує 

Недопущення 
порушення строків 
розгляду запитів на 
інформацію та надання 
неповної інформації 
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законодавства та розгляд 
(незалежно від результатів 
відповідних перевірок) таких 
повідомлень у рамках оцінки 
корупційних ризиків з метою 
встановлення причин і умов, що 
сприяють вчиненню корупційних 
або пов’язаних з корупцією 
правопорушень

відповідальні особи 
структурних 
підрозділів 

облдержадміністрації 

Необізнаність державного 
службовця про необхідність 
своєчасного подання декла-
рацій, повідомлень про 
суттєві зміни у майновому 
стані, відкриття валютного 
рахунку, декларування 
недостовірної інформації 

низька 

Проведення роз’яснювальної 
роботи. 
Моніторинг стану подання 
декларацій. 
Проведення семінарів, тренінгів 
щодо декларування 

Головний спеціаліст 
(з питань запобігання 

та виявлення 
корупції) апарату 

адміністрації, 
відповідальні особи 

структурних 
підрозділів 

облдержадміністрації

Відповідно 
до графіка 

Фінансування 
не потребує 

Своєчасність подання 
декларації, дозволить 
уникнути притягнення 
до відповідальності 

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

низька 

Розробка положення про 
створення комісії з оцінки 
вартості дарунка, вирішення 
питання щодо можливості його 
використання, місця та строку 
зберігання 

Головний спеціаліст 
(з питань запобігання 

та виявлення 
корупції) апарату 

адміністрації 

Листопад-
грудень 

2019 року 

Фінансування 
не потребує 

Дотримання Закону 
України «Про 
запобігання корупції» та 
Порядку передачі 
дарунків, одержаних 
як подарунки державі, 
Автономній 
Республіці Крим, 
територіальній 
громаді, державним 
або комунальним 
установам чи 
організаціям, 
затвердженого 
постановою Кабінету 
Міністрів України від 
16 листопада 2011 
року № 1195 

Залучення до оцінки низька Проведення навчань щодо вимог Головний спеціаліст Під час Фінансування Дотримання вимог 
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корупційних ризиків 
недостатньо 
кваліфікованих посадових 
осіб 

антикорупційного законодавства 
в частині проведення оцінки 
корупційних ризиків  

(з питань запобігання 
та виявлення 

корупції) апарату 
адміністрації 

підготовки 
чи внесення 

змін до 
антикорупці

йної 
програми

не потребує антикорупційного 
законодавства. 
 

Недоброчесність 
посадових осіб, які 
здійснюють підготовку 
антикорупційної програми 

низька 

Проведення роз’яснювальної 
роботи. 
Проведення семінарів, тренінгів 
щодо декларування 

Головний спеціаліст 
(з питань запобігання 

та виявлення 
корупції) апарату 

адміністрації, 
відповідальні особи 

структурних 
підрозділів 

облдержадміністрації

Під час 
підготовки 
та внесення 

змін до 
антикорупці

йної 
програми 

Фінансування 
не потребує 

Дотримання вимог 
антикорупційного 
законодавства. 
Підвищення репутації 
облдержадміністрації та 
структурних підрозділів 
 

Непрозоре проведення 
оцінки корупційних 
ризиків 

середня 

Письмова фіксація (протоколи, 
довідки) проведеної роботи 
членами комісії під час оцінки 
корупційних ризиків. 
Залучення до роботи комісії з 
оцінки корупційних ризиків 
представників громадської ради 
облдержадміністрації. 

Головний спеціаліст 
(з питань запобігання 

та виявлення 
корупції) апарату 

адміністрації, 
відповідальні особи 

структурних 
підрозділів 

облдержадміністрації

Протягом 
2019-2020 

років 

Фінансування 
не потребує 

Можливість створення 
ефективної системи з 
оцінки корупційних 
ризиків 

Незнання спеціального 
законодавства 

середня 

Періодичне проведення тренінгів, 
семінарів на антикорупційну 
тематику та ознайомлення з 
іншими нормативно-правовими 
актами законодавства України. 
Проведення роз’яснювальної 
роботи 

Головний спеціаліст 
(з питань запобігання 

та виявлення 
корупції) апарату 

адміністрації, 
відповідальні особи 

структурних 
підрозділів 

облдержадміністрації

Протягом 
2019-2020 

років 

Фінансування 
не потребує 

Підвищення рівня знань 
законодавства, що в 
свою чергу приведе до 
більш якісного 
виконання своїх 
службових повноважень 
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