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АНТИКОРУПЦІЙНА ПРОГРАМА 

Хмельницької обласної державної адміністрації  
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Розділ І 

Засади загальної відомчої політики щодо запобігання та протидії  

корупції у 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-територі-

альної одиниці (Хмельницької області). 

Облдержадміністрація у своїй діяльності керується Конституцією Украї-

ни, 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 2020 рік (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 агент-

ства з питань запобігання корупції від 02 грудня 2016 № 126, зареєстрованим 

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 запо-

бігання 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 запобі-

гання корупції від 08 грудня 2017 року № 1379, зареєстрованого в Міністерстві 

юстиції України 22 січня 2018 року за № 87/31539. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
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Основною метою Антикорупційної програми є: 

упровадження комплексних заходів щодо забезпечення виконання дер-

жавної антикорупційної політики України в апараті та структурних підрозділах 

обласної державної адміністрації; 

підвищення професійної компетентності у сфері антикорупційного зако-

нодавства 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 вдо-

сконалення системи заходів щодо запобігання та виявлення корупції. 

Завданнями Антикорупційної програми є: 

визначення основних засад щодо запобігання та протидії корупції в 

облдержадміністрації та моніторингу ефективності в реалізації антикорупцій-

них заходів відповідно до цієї Антикорупційної програми; 

забезпечення підвищення рівня правової обізнаності державних службов-

ців (посадових осіб), на яких поширюється дія Закону України “Про запобі-

гання корупції”; 

проведення оцінки корупційних ризиків у діяльності облдержадміні-

страції, її структурних підрозділах з метою встановлення причин, що їх пород-

жують та умов, що їм сприяють, для подальшого їх усунення;  

створення механізму запобігання проявам корупції, конфлікту інтересів, 

порушення правил етичної поведінки та забезпечення контролю за дотриман-

ням правил щодо доброчесності особами, уповноваженими на виконання функ-

цій 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, впро-

вадження ефективного моніторингу та координації 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 коруп-

цією правопорушення; 

забезпечення дотримання вимог Закону України “Про доступ до пуб-

лічної інформації” посадовими особами апарату та структурних підрозділів 
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облдержадміністрації, оприлюднення інформації на офіційному вебсайті 

суб’єкта владних повноважень. 

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 по-

рядку. 

Розділ ІІ 

Оцінка корупційних ризиків у діяльності облдержадміністрації,  

що їх породжують та умови, що їм сприяють 
 

Основним напрямом у запобіганні та протидії корупції є оцінка корупцій-

них ризиків, спрямованих на виявлення найбільш вразливих до корупції про-

цесів, які мають місце під час здійснення посадовими особами своїх повнова-

жень, 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. 

З метою проведення ефективної та дієвої роботи в підготовці Антикоруп-

ційної програми та кращого колегіального оцінювання корупційних ризиків до 

складу Комісії було залучено посадові особи апарату облдержадміністрації та 

керівний персонал її структурних підрозділів, які забезпечують виконання за-

гальних функцій облдержадміністрації. Враховуючи Методологію оцінювання 

Комісією проведено ідентифікацію ймовірних корупційних ризиків та їх оцінку 

в облдержадміністрації за такими напрямами: робота з вхідною кореспонден-

цією, здійснення публічних закупівель, забезпечення доступу до публічної ін-

формації, управління персоналом та професійне навчання, надання адміні-

стративних послуг, управління фінансовими ресурсами, здійснення внутріш-

нього 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, який є невід’ємною 

частиною Антикорупційної програми. 

Розділ ІІІ 

Заходи щодо усунення виявлених корупційних ризиків, осіб, 

відповідальних за їх виконання, строки та необхідні ресурси 
 

За результатами проведеної оцінки корупційних ризиків у діяльності 

облдержадміністрації Антикорупційною програмою передбачено конкретні зав-
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дання 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 служ-

бовців обласної та районних державних адміністрацій, структурних підрозділів 

облдержадміністрації заплановано проведення у 2020 році навчань з дотри-

мання антикорупційного законодавства. 

З січня 2020 року реалізовується 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 пра-

цівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, держав-

них підприємств, установ та організацій у 2020 році заплановано та проводяться 

навчання з підвищення кваліфікації управлінських кадрів за професійними 

(сертифікованими) програмами. За результатами підвищення кваліфікації, за 

умови успішного виконання програм, видається сертифікат або свідоцтво. 

Особам, яких уперше прийнято 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 функ-

цію 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 ор-

ганізовувати в межах проведення конкурсних процедур анкетування, тесту-

вання або інші методи оцінки знань положень відповідних нормативно-пра-

вових актів. 

До проведення занять з антикорупційної тематики та поширення інфор-

мації щодо програм антикорупційного спрямування серед посадових осіб ор-

ганів державної влади, державних підприємств, установ та організацій, а також 

органів місцевого самоврядування планується залучити: 
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головного спеціаліста (з питань запобігання та виявлення корупції) апа-

рату облдержадміністрації; 

посадових та уповноважених осіб з питань запобігання та виявлення 

корупції обласної ради, Центрально-Західного міжрегіонального управління 

Міністерства юстиції (м. Хмельницький), Головного управління ДПС в області; 

викладачів Хмельницького університету управління та права імені Лео-

ніда Юзькова; 

викладачів Хмельницького центру перепідготовки та підвищення кваліфі-

кації 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 гро-

мадських організацій. 

Бажаним є проведення регулярних семінарів із ключових питань протидії 

корупції, що стосуються усіх або більшості працівників. Під час проведення 

занять з дотримання антикорупційного законодавства посадовим особам буде 

роз’яснено актуальні питання, які стосуються недопущення та протидії коруп-

ції: 

1. Запобігання корупційним та пов’язаним з корупцією правопорушен-

ням, зокрема обмеженням: 

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 підпри-

ємств 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 дер-

жави 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 правопору-

шення 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. 

8. Тематика з актуальних питань, які виносяться для вивчення, розгляду 

та ознайомлення на семінарах у 2020 році: 

№ 

з/п 
Тема семінару, тренінгу 

Строк 

проведення 
Виконавець 

1 2 3 4 

1 Запобігання корупційним та пов’язаним із 

корупцією правопорушенням 

Листопад-

грудень  

2020 року 

Головний спеціаліст 

(з питань запобігання 

та виявлення корупції) 

апарату облдержадмі-

ністрації 

2 Запобігання та врегулювання конфлікту 

інтересів 

Січень-лютий, 

серпень-

вересень  

2020 року 

Головний спеціаліст 

(з питань запобігання 

та виявлення корупції) 

апарату облдержадмі-

ністрації 

3 Фінансовий контроль Лютий-березень, 

травень  

2020 року 

Головний спеціаліст 

(з питань запобігання 

та виявлення корупції) 

апарату облдержадмі-

ністрації 
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1 2 3 4 

4 Захист викривачів. 

Відповідальність за корупційні або пов’я-

зані з корупцією правопорушення та усу-

нення їх наслідків. 

Кримінальна, адміністративна та дисциплі-

нарна відповідальність за корупційні або 

пов’язані з корупцією правопорушення 

Квітень-травень, 

грудень  

2020 року 

Головний спеціаліст 

(з питань запобігання 

та виявлення корупції) 

апарату облдержадмі-

ністрації 

5 Проведення тестування серед працівників 

у сфері законодавства щодо запобігання та 

виявлення корупції 

Червень-липень 

2020 року 

Головний спеціаліст 

(з питань запобігання 

та виявлення корупції) 

апарату облдержадмі-

ністрації 
6 Етика поведінки державного службовця як 

засіб запобігання та протидії корупції 

Вересень-

жовтень  

2020 року 

Головний спеціаліст 

(з питань запобігання 

та виявлення корупції) 

апарату облдержадмі-

ністрації 

Зазначенні заходи можуть проводитися підрозділами як самостійно, так і 

з залученням експертів наукових установ та закладів освіти. При цьому що-

річний моніторинг рівня знань антикорупційного законодавства за допомогою 

анонімного опитування працівників дозволить сформувати тематику і програми 

систематичних семінарів. 

Крім того, доцільно проводити спеціальні семінари у разі істотних змін 

законодавства у сфері протидії корупції, які стосуються працівників. Основною 

метою проведення таких семінарів є ознайомлення з новими правовими нор-

мами і підходами до їх застосування. 

Також доцільно розміщувати на офіційному вебсайті суб’єктів владних 

повноважень розроблені форми (заяви), які заповнюються у випадках, передба-

чених 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, перед-

бачених 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) 
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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 Анти-

корупційної програми, та щокварталу, до 15 числа місяця, наступного за 

звітним періодом, інформує Національне агентство з питань запобігання 

корупції про стан виконання Антикорупційної програми. 

У період між засіданнями Комісії безпосередня організація роботи з вико-

нання Антикорупційної програми та формування пропозицій щодо її перегляду 

покладається на головного спеціаліста (з питань запобігання та виявлення 

корупції) апарату облдержадміністрації, контроль за виконанням Антикоруп-

ційної програми – на заступників голови облдержадміністрації за напрямами їх 

діяльності (згідно з розподілом обов’язків) та керівника апарату облдержадмі-

ністрації. 

Антикорупційна програма переглядається Комісією за результатами про-

веденої оцінки її виконання, виявлення нових корупційних ризиків, внесення 

змін до законодавства, виявлення недостатньо ефективних заходів, передба-

чених Антикорупційною програмою, а також – у разі підготовки Антикоруп-

ційної програми на новий період, за ініціативи голови Комісії. 

Також Антикорупційна програма підлягає перегляду після затвердження 

Антикорупційної стратегії на 2020-2024 роки та Державної програми з її реалі-

зації протягом 30-ти календарних днів. 

Моніторинг виконання Антикорупційної програми проводиться за такими 

показниками: 

досягнення в результаті виконання Антикорупційної 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 відповід-

ного розпорядження голови обласної державної адміністрації. 

 

 

Головний спеціаліст (з питань  

запобігання та виявлення корупції) 

апарату адміністрації         Андрій П’ЯТНИЦЬКИЙ 



Додаток 

до Антикорупційної програми Хмель-

ницької обласної державної адміні-

страції на 2020 рік 

(розділ ІІ, стор.3) 
 

ЗАТВЕРДЖУЮ 

Голова Хмельницької обласної 

державної адміністрації  

Дмитро ГАБІНЕТ 

______________2020 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 корупції від 02 грудня 2016 № 126, зареєстрованим у 

Міністерстві юстиції України 28 грудня 2016 року за № 1718/29848, та 

Методичних рекомендацій щодо підготовки антикорупційних програм органів 

влади, затверджених рішенням Національного агентства з питань запобігання 

корупції від 19 січня 2017 № 31, в обласній державній адміністрації було 

проведено оцінку корупційних ризиків. 

Оцінка корупційних ризиків проводилася відповідно до розпорядження 

голови обласної державної адміністрації від 06.04.2018 № 365/2018-р “Про 

створення в обласній державній адміністрації комісії з оцінки корупційних 

ризиків” (далі – Комісія). 

Згідно з робочим планом оцінки корупційних ризиків Хмельницької об-

ласної державної адміністрації (далі – Робочий план), затвердженого заступ-

ником голови Комісії з оцінки корупційних ризиків, було рекомендовано чле-

нам Комісії та керівникам структурних підрозділів облдержадміністрації та її 

апарату провести попередню ідентифікацію (виявлення) корупційних ризиків в 

апараті облдержадміністрації та її структурних підрозділах для визначення 

вразливих до корупційних ризиків сфер діяльності. Для забезпечення якісної 

оцінки корупційних ризиків головним спеціалістом з питань запобігання та 

виявлення корупції апарату облдержадміністрації (секретарем Комісії), було 

проведено навчання членів Комісії відповідно до Методології оцінювання та 

ознайомлено з прикладами корупційних ризиків, які є характерними для всіх 

органів влади, а також заходів щодо їх усунення. 

На офіційному сайті облдержадміністрації було розміщено оголошення 

щодо залучення громадськості та експертів з антикорупційної діяльності до 

процесу ідентифікації корупційних ризиків у діяльності облдержадміністрації. 
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Оцінка корупційних ризиків Комісією здійснювалася шляхом дослід-

ження зовнішнього та внутрішнього середовища обласної державної адміні-

страції за критеріями ймовірності виникнення ідентифікованих корупційних 

ризиків та наслідків корупційного правопорушення чи правопорушення, 

пов’язаного з корупцією. 

У своїй діяльності по виявленню (ідентифікації) та оцінці корупційних 

ризиків Комісією було опрацьовано та враховано такі джерела інформації: 

нормативно-правові акти та організаційно-розпорядчі документи; 

положення про структурні підрозділи облдержадміністрації та її апарату; 

плани роботи структурних підрозділів облдержадміністрації та її апарату; 

результати службових розслідувань правопорушень серед працівників 

апарату облдержадміністрації та її структурних підрозділів; 

результати внутрішніх аудитів, перевірок та їх звітів; 

проведення інтерв’ювання, анкетування державних службовців; 

листи, звернення та скарги, які містять інформацію про сфери діяльності, 

в яких можливе вчинення корупційних правопорушень або правопорушень, 

пов’язаних з корупцією; 

інформація з відкритих джерел. 

Згідно з опрацьованими матеріалами та інформацією, яку надали струк-

турні підрозділи обласної державної адміністрації, Комісією було встановлено 

найбільш вразливі сфери діяльності апарату облдержадміністрації та її струк-

турних підрозділів, а саме: 

робота із запитами на інформацію, зверненнями громадян; 

управління персоналом; 

надання адміністративних послуг; 

ліцензування та дозвільна діяльність; 

публічні закупівлі; 

управління фінансовими та матеріальними ресурсами; 

організація роботи щодо запобігання та виявлення корупції у структурних 

підрозділах обласної державної адміністрації. 

За результатами роботи та з урахуванням Методології оцінки, підго-

товлено: 

1. Опис ідентифікованих корупційних ризиків у діяльності облдержадмі-

ністрації, чинники корупційних ризиків та можливих наслідків корупційного 

правопорушення чи правопорушення, пов’язаного з корупцією (додаток 1). 

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

корупційних ризиків (додаток 2). 

Звіт за результатами оцінки корупційних ризиків є невід’ємною частиною 

Антикорупційної програми. 
____________________________________________ 



Додаток 1 

до Звіту за результатами оцінки 

корупційних ризиків у діяльності 

Хмельницької обласної держав-

ної адміністрації 

(розділ ІІ, стор. 3) 

 

 

Опис ідентифікованих корупційних ризиків у діяльності Хмельницької обласної державної адміністрації, 

чинники корупційних ризиків та можливі наслідки корупційних правопорушень 

чи правопорушень, пов’язаних з корупцією  
 

Ідентифікований корупційний ризик 
Опис ідентифікованого 

корупційного ризику 
Чинники корупційного ризику 

Можливі наслідки коруп-

ційного правопорушення чи 

правопорушення пов’язаного 

з корупцією 

1 2 3 4 

Кадрові ризики 

1. Можливість впливу з боку посадових 

або інших осіб на членів конкурсної 

комісії з метою сприяння прийняттю (або 

надання переваги при конкурсному 

відборі) на державну службу конкретних 

осіб 

Вплив на членів конкурсної ко-

місії з боку посадових осіб або 

інших осіб з метою сприяння 

прийняттю на державну службу 

Зловживання службовим станови-

щем.  

Неповідомлення членом конкурсної 

комісії про конфлікт інтересів. Від-

сутність у складі комісії незалеж-

них представників 

Втрата репутації, можли-

вість притягнення посадо-

вих осіб до відповідальності 

2. 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 одного з кандидатів з 

обраним варіантом ситуаційного завдан-

ня 

Перед проведенням другого туру 

конкурсного відбору існує віро-

гідність зловживання з боку чле-

нів конкурсної комісії щодо спри-

яння прийняттю на державну служ-

бу шляхом попереднього озна-

йомлення одного з кандидатів із 

обраним варіантом ситуаційного 

завдання  

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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1 2 3 4 

3. Можливість впливу одного з членів кон-

курсної комісії на остаточні результати 

прийняття рішення конкурсної комісії 

щодо надання переваги певному канди-

дату під час заключного етапу конкурсу 

(співбесіди) 

При проведенні третього туру 

конкурсного відбору (під час спів-

бесіди) існує вірогідність впливу 

одного з членів конкурсної комісії 

на думку інших членів  комісії для 

винесення рішення на користь ок-

ремого кандидата 

Зловживання службовим станови-

щем.  

Приватний інтерес щодо прийняття 

на державну службу посадової особи.  

Відсутність у складі комісії неза-

лежних представників 

Порушення норм чинного 

законодавства про державну 

службу 

4. Необізнаність державного службовця 

щодо повідомлення спільної роботи 

близьких осіб 

Неповідомлення посадовими осо-

бами про пряме підпорядкування 

близьким їм особам або про таке 

пряме підпорядкування близьки-

ми особами 

Неповідомлення необхідної інфор-

мації про близьких осіб при про-

ходженні конкурсу. 

Порушення вимог етики держав-

ного службовця.  

Відсутність контролю 

Втрата репутації, можли-

вість притягнення посадо-

вих осіб до відповідальності 

5. Прийняття на посаду осіб, які не відпо-

відають вимогам державної служби або 

ті, що подали неправдиві відомості, у 

зв’язку з відсутністю обов’язкового про-

ведення спеціальної перевірки 

Сприяння з боку конкурсної комі-

сії у прийнятті на посади держав-

ної служби осіб, які подали 

неправдиві відомості або відносно 

яких передбачено заборону на 

прийняття на державну службу 

Не доброчесність членів конкурсної 

комісії, кандидатів на посаду, заці-

кавленість з боку посадових осіб у 

прийняті на державну службу 

близьких їм осіб, можливість отри-

мання неправомірної винагороди за 

таке сприяння 

Притягнення посадових осіб 

до відповідальності, втрата 

репутації, судові процеси 

6. Можливість впливу з боку посадових 

осіб або інших осіб на прийняття рішення 

щодо представлення до державних наго-

род осіб, які не мають достатніх заслуг 

державного рівня 

Сприяння (вплив) посадовими осо-

бами (іншими особами) на ви-

значення кандидатур, які пред-

ставлені до державних нагород 

Недостатній контроль за обґрунто-

ваністю прийнятих рішень 

Втрата репутації, можли-

вість притягнення посадо-

вих осіб до відповідальності 

Фінансово-господарські ризики 

1. Ймовірність незаконного та неефектив-

ного використання бюджетних коштів 

учасниками бюджетного процесу 

Можливість зловживання посадо-

вими особами, які наділені пов-

новаженнями щодо розпоряджен-

ня майном установи та викори-

стання бюджетних коштів, в осо-

бистих чи інших неслужбових 

цілях 

Дискреційні повноваження та осо-

бистий інтерес посадових осіб бюд-

жетних установ.  

Відсутність в установах належного 

контролю за використанням фінан-

сових та матеріальних ресурсів 

Втрата репутації, можли-

вість притягнення посадо-

вих осіб до відповідальності 
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2. Надання завідомо недостовірних даних 

до бюджетних запитів головними роз-

порядниками коштів місцевих бюджетів з 

метою отримання більших бюджетних 

асигнувань для окремих учасників бюд-

жетного процесу 

Отримання більшого обсягу бюд-

жетних асигнувань окремими учас-

никами бюджетного процесу за ра-

хунок включення недостовірних да-

них до бюджетних запитів, що ство-

рює неправомірну вигоду або пере-

вагу у забезпеченні фінансовими 

ресурсами у порівнянні з іншими 

учасниками бюджетного процесу 

Дискреційні повноваження посадо-

вих осіб бюджетних установ та 

неналежний контроль за їх діями 

Порушення норм чинного за-

конодавства, притягнення по-

садових осіб до відповідаль-

ності, втрата репутації органу 

Внутрішній аудит 

1. Можливість необ’єктивного 

висвітлення інформації в аудиторському 

звіті  під час проведення внутрішнього 

аудиту 

Відсутність регламентованих про-

цедур проведення внутрішніх 

аудитів збільшує вірогідність не-

виявлення помилок та надає мож-

ливість для зловживань посадо-

вими особами, які їх проводять. 

Відсутність ефективного кон-

тролю дає можливість прихову-

вати аудиторські докази та впли-

вати на викладення інформації в 

аудиторському звіті 

Недостатній контроль за діяльністю 

посадових осіб під час проведення 

внутрішнього аудиту. 

Низька кваліфікація серед працівни-

ків, які проводять внутрішній аудит.  

Порушення при плануванні та прихо-

вування інформації, яка стала їм відо-

ма в ході проведення такого аудиту.  

Приватний інтерес (неправомірна 

винагорода). 

Зацікавленість третіх осіб у при-

ховуванні результатів внутріш-

нього аудиту 

Порушення норм чинного за-

конодавства, фінансові втра-

ти, втрата репутації, мож-

ливе притягнення посадо-

вих осіб до відповідальності 

Публічні закупівлі 

1. Можливість поділу предмета закупівлі 

з метою здійснення закупівлі без застосу-

вання електронної системи ProZorro 

Поділ предмета закупівлі на час-

тини або зниження його вартості 

для уникнення процедури заку-

півлі 

Зловживання службовим станови-

щем.  

Наявність дискреційних повноважень. 

Відсутність критеріїв відбору поста-

чальників товарів, робіт та послуг, у 

разі проведення процедури допоро -

гових закупівель без застосування 

електронної системи ProZorro 

Можливість фінансової втра-

ти, втрата репутації, можли-

вість притягнення посадо-

вих осіб до відповідальності 
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  Низький контроль за діями поса-

дових осіб 

 

2. Дискреційні повноваження посадових 

осіб під час підготовки тендерної до-

кументації або завдань таким чином, що 

конкуренція буде обмеженою або взагалі 

неможливою (формування під конкрет-

ного постачальника) 

Втручання посадових осіб або 

третіх осіб щодо надання переваг 

певним постачальникам товарів, 

робіт чи послуг. 

Формування тендерної докумен-

тації або завдань таким чином, що 

конкуренція буде обмеженою або 

взагалі неможливою 

Наявність умов для варіювання за 

критеріями оцінки учасників з ме-

тою надання переваг заздалегідь об-

раному учаснику.  

Неналежний контроль за розроб-

кою та створенням тендерної до-

кументації.  

Особистий інтерес та не доброчес-

ність посадових осіб 

Можливість фінансової втра-

ти, втрата репутації, можли-

вість притягнення посадо-

вих осіб до відповідальності 

3. Недоброчесність членів тендерного ко-

мітету  

Вплив на членів тендерного комі-

тету з боку посадових осіб або 

третіх осіб, зацікавлених в отри-

манні перемоги в тендері конкрет-

ного постачальника або суб’єкта 

надання послуг з подальшою ме-

тою отримання неправомірної ви-

годи за сприяння такої перемоги 

Приватний інтерес посадових осіб 

щодо надання переваг певним по-

стачальникам товарів, робіт чи по-

слуг з метою отримання неправо-

мірної винагороди 

Можливість фінансової втра-

ти, втрата репутації, можли-

вість притягнення посадо-

вих осіб до відповідальності 

Ризики, пов’язані з наданням адміністративних послуг 

1. Недостатня прозорість у діяльності 

адміністрації та її структурних підрозділів 

щодо висвітлення інформації про адмі-

ністративні послуги 

Неврегульованість нормативно-пра-

вовими актами надання адміні-

стративних послуг через електронну 

систему за принципом “Єдиного вікна” 

Недосконала законодавча база, від-

сутній контроль та можливість от-

римати адміністративні послуги 

через сайти 

Порушення норм чинного 

законодавства, можливість 

притягнення посадових осіб 

до відповідальності 

2. Ризик, пов’язаний із наданням адміні-

стративних послуг через особисте спілку-

вання споживача адміністративних по-

слуг з посадовою особою, брак інфор-

мації про процедуру отримання адміні-

стративної послуги 

Особисте спілкування споживача 

адміністративних послуг з посадо-

вою особою, брак інформації про 

процедуру отримання адміністра-

тивної послуги, необґрунтовано 

великі строки надання адміністра-

тивних послуг, встановлення над-

мірного переліку документів 

Складність процедури надання ба-

гатьох адміністративних послуг та 

недосконалість нормативно-право-

вої бази, наявність дискреційних по-

вноважень, особисте спілкування спо-

живача адміністративної послуги з 

посадовою особою сприяє коруп-

ційним правопорушенням під час на-

дання адміністративних послуг 

Втрата репутації, притягнен-

ня посадових осіб до від-

повідальності, судові процеси 
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3. Наявність дискреційних повноважень 

(недоброчесність) посадових осіб Депар-

таменту охорони здоров’я облдержадмі-

ністрації під час акредитації медичних 

закладів та атестації лікарів 

Недоброчесність посадових осіб 

під час акредитації медичних за-

кладів та атестації лікарів 

Відсутність електронного докумен-

тообігу. 

Відсутність або неповний перелік на 

офіційному вебсайті структурного під-

розділу облдержадміністрації інфор-

мації щодо адміністративних послуг, 

які надаються цим структурним під-

розділом, переліку необхідних доку-

ментів для їх отримання, оплата таких 

послуг, підстави для відмови або за-

лишення без розгляду. 

Недостатній контроль з боку органів 

вищого рівня. 

Неналежна організація роботи відпо-

відних комісій. 

Вплив зацікавлених осіб на членів 

відповідних комісій. 

Недостатній контроль з боку уповно-

важеної особи, на яку покладено ви-

конання функцій з питань запобігання 

та виявлення корупції 

Порушення норм чинного 

законодавства, притягнення 

посадових осіб до відпові-

дальності, втрата репутації 

4. Наявність дискреційних повноважень 

посадових осіб Департаменту соціального 

захисту населення облдержадміністрації у 

наданні адміністративних послуг та по-

слуг з соціального забезпечення насе-

лення 

Недоброчесність посадових осіб 

при розгляді питань щодо: 

встановлення статусу та видачі по-

свідчень “Учасник ліквідації наслід-

ків аварії на ЧАЕС” та “Потерпілий 

від Чорнобильської катастрофи”; 

видачі путівок на влаштування до 

будинків-інтернатів для громадян 

похилого віку та інвалідів, геріат-

ричного пансіонату для ветеранів 

війни і праці, психоневрологічних 

інтернатів; 

Відсутність або неповний перелік на 

офіційному вебсайті структурного під-

розділу облдержадміністрації інфор-

мації щодо адміністративних послуг, 

які надаються цим структурним під-

розділом, переліку необхідних доку-

ментів для їх отримання, оплата таких 

послуг, підстави для відмови або за-

лишення без розгляду. 

Недостатній контроль з боку органів 

вищого рівня. 

Порушення норм чинного 

законодавства, притягнення 

посадових осіб до відпові-

дальності, втрата репутації 



6 

 

1 2 3 4 

 наданні (відмова в наданні) гро-

шової допомоги громадянам, які 

потребують дороговартісного ліку-

вання; 

забезпеченні відповідно до Закону 

України “Про гуманітарну допо-

могу” та затвердженого постано-

вою Кабінету Міністрів України від  

19.07.2006 року № 999 Порядку за-

безпечення осіб з інвалідністю авто-

мобілями, ввезеними в Україну 

транспортними засобами та визнан-

ня їх в установленому порядку гу-

манітарною допомогою, що нада-

ється особі з інвалідністю в без-

оплатне користування на строк, ви-

значений законодавством 

  

5. Наявність необґрунтованих дискрецій-

них повноважень посадових осіб Депар-

таменту інформаційної діяльності, куль-

тури, національностей та релігій обл-

держадміністрації  

Недоброчесність посадових осіб 

під час: 

надання дозволів на проведення 

робіт на пам’ятках місцевого зна-

чення (крім пам’яток археології), 

їх територіях та зонах охорони; 

реєстрації статутів (положень) ре-

лігійних організацій; 

реєстрація змін і доповнень до 

статутів (положень) релігійних 

організацій; 

погоджень розміщення зовніш-

ньої реклами (на пам’ятках місце-

вого значення, у межах зон охо-

рони таких пам’яток) 

Недостатній контроль з боку органів 

вищого рівня. 

Неналежна організація роботи відпо-

відних комісій. 

Вплив зацікавлених осіб на членів 

відповідних комісій. 

Недостатній контроль з боку уповно-

важеної особи, на яку покладено ви-

конання функцій з питань запобігання 

та виявлення корупції 

Порушення норм чинного 

законодавства, притягнення 

посадових осіб до відпові-

дальності, втрата репутації 
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6. Дискреційні повноваження (не добро-

чесність) посадових осіб під час видачі 

(анулювання) ліцензій, дозволів, догово-

рів та інших дозвільних документів 

Недоброчесність посадових осіб 

при розгляді питання щодо: 

видачі ліцензій на провадження 

господарської діяльності з вироб-

ництва теплової енергії, транс-

портування теплової енергії магі-

стральними і місцевими (розпо-

дільчими) тепловими мережами 

та постачання теплової енергії;  

видачі ліцензій на провадження 

господарської діяльності із цен-

тралізованого водопостачання та 

водовідведення; 

отриманні (анулюванні) ліцензій 

на провадження освітньої діяль-

ності (розширення провадження 

освітньої діяльності) у сфері до-

шкільної та середньої освіти; 

переоформленні ліцензій на без-

строкову на провадження освіт-

ньої діяльності у сфері дошкільної 

(загальної середньої) освіти; 

видачі ліцензій на експорт (ім-

порт) товарів, що підлягають лі-

цензуванню; 

державної реєстрації договорів 

(контрактів) про спільну інвести-

ційну діяльність за участю інозем-

ного інвестора; 

видачі, переоформленні, анулюванні 

дозволів на розміщення зовнішньої 

реклами поза межами населених 

пунктів у Хмельницькій області; 

Відсутність або неповний перелік на 

офіційному вебсайті структурного під-

розділу облдержадміністрації інфор-

мації щодо адміністративних послуг, 

які надаються цим структурним під-

розділом, переліку необхідних доку-

ментів для їх отримання, оплата таких 

послуг, підстави для відмови або за-

лишення без розгляду. 

Недостатній контроль з боку органів 

вищого рівня. 

Вплив зацікавлених осіб на членів 

відповідних комісій 

 

Порушення норм чинного 

законодавства, притягнення 

посадових осіб до відпові-

дальності, втрата репутації 
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 реєстрації декларацій на відходи; 

видачі висновків державної еко-

логічної експертизи; 

видачі дозволів на викиди за-

бруднюючих речовин в атмосфер-

не повітря стаціонарними джере-

лами 

  

7. Дискриційні повноваження (недобро-

чесність) посадових осіб під час зани-

ження (завищення) видатків на нав-

чально-тренувальні збори, змагання, від-

рядження та інші заходи молодіжних 

команд та спортсменів області 

Недоброчесність посадових осіб 

при розгляді питання щодо: 

заниження (завищення) видатків 

на навчально-тренувальні збори 

та змагання молодіжних команд 

та спортсменів області; 

заниження (завищення) видатків 

на відрядження молодіжних ко-

манд та спортсменів; 

завищення (заниження) бюджет-

ного фінансування на проведен-

ня заходів під час реалізації 

проєктів управління молоді та 

спорту облдержадміністрації; 

заниження (завищення) видатків 

на відрядження молодіжних ко-

манд та спортсменів; 

завищення (заниження) бюджет-

ного фінансування на проведен-

ня заходів під час реалізації 

проєктів управління молоді та 

спорту облдержадміністрації 

Недостатній контроль з боку органів 

вищого рівня. 

Неналежна організація роботи відпо-

відних комісій. 

Недостатній контроль з боку уповно-

важеної особи, на яку покладено ви-

конання функцій з питань запобігання 

та виявлення корупції 

Порушення норм чинного 

законодавства, притягнення 

посадових осіб до відпові-

дальності, втрата репутації 
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8. Затягування строків розгляду докумен-

тів, необхідних для отримання адміні-

стративної 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 послуг 

Втрата репутації, притягнен-

ня посадових осіб до від-

повідальності, судові процеси 

Забезпечення прозорості та відкритості у діяльності органів влади 

1. Неякісне опрацювання посадовими осо-

бами облдержадміністрації запитів на 

інформацію, звернень громадян  

Неналежне виконання своїх поса-

дових обов’язків посадовими осо-

бами під час опрацювання запитів 

на публічну інформацію, звернень 

громадян тощо 

Недостатній контроль з боку керів-

ництва за опрацюванням запитів, 

звернень 

Порушення норм чинного за-

конодавства, можливість при-

тягнення посадових осіб до 

відповідальності 

2. Несвоєчасне надання інформації поса-

довими особами облдержадміністрації під 

час опрацювання запитів на інформацію, 

звернень громадян 

Неналежне виконання своїх пов-

новажень посадовими особами під 

час опрацювання та надання від-

повідей на запити на інформацію, 

які надійшли від фізичних чи 

юридичних осіб, об’єднань грома-

дян без статусу юридичної особи, 

що може призвести до порушення 

норм законів України “Про звер-

нення громадян”, “Про доступ до 

публічної інформації” 

Недостатній контроль з боку керів-

ництва за опрацюванням запитів, 

звернень (у тому числі своєчасності 

та повноти відповідей) 

Втрата репутації, притягнен-

ня посадових осіб до відпо-

відальності, судові процеси 

Організація роботи щодо запобігання корупції 

1. Недоброчесність посадових осіб з пи-

тань запобігання та виявлення корупції 

під час перевірки декларацій посадових 

осіб – суб’єктів декларування на предмет 

неподання/несвоєчасного подання декла-

рацій осіб, уповноважених на виконання 

функцій держави або місцевого само-

врядування 

Порушення вимог фінансового кон-

тролю посадовими особами з пи-

тань запобігання та виявлення 

корупції щодо своєчасної перевірки 

подання декларацій особами, упов-

новаженими на виконання функцій 

держави або місцевого самовряду-

вання 

Приватний інтерес посадових осіб з 

питань запобігання та виявлення 

корупції щодо приховування інфор-

мації про неподання чи несвоєчасне 

подання декларацій особами, упо-

вноваженими на виконання функ-

цій держави або місцевого само-

врядування 

Втрата репутації, можли-

вість притягнення посадо-

вих осіб до відповідальності 
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2. Залучення до оцінки корупційних ризиків 

недостатньо кваліфікованих посадових осіб 

Залучення до оцінки корупційних 

ризиків (у тому числі до роботи 

комісії з оцінки корупційних ри-

зиків) недостатньо кваліфікованих 

посадових осіб, що може при-

звести до неякісного проведення 

оцінки корупційних ризиків у 

діяльності апарату та структурних 

підрозділів облдержадміністрації 

Недостатній рівень знань антикоруп-

ційного законодавства в частині про-

ведення оцінки корупційних ризиків 

членами комісії, які залучаються до її 

роботи вперше 

Втрата репутації, можли-

вість притягнення посадо-

вих осіб до відповідальності 

3. Непрозоре проведення оцінки коруп-

ційних ризиків 

Невключення до складу комісії з 

оцінки корупційних ризиків та 

підготовки антикорупційних про-

грам представників громадськос-

ті, експертів 

Приватний інтерес з боку посадо-

вих осіб у приховуванні інфор-

мації про корупційні ризики 

Втрата репутації державного 

органу 

4. Недоброчесність посадових осіб, які 

здійснюють підготовку антикорупцій-

ної програми 

Незнання антикорупційного за-

конодавства в частині оцінки 

корупційних ризиків 

Недосконалість нормативно-право-

вої бази та низький контроль за 

діями посадових осіб 

Втрата репутації, неналежне 

виконання своїх повноважень 

посадовими особами держав-

них органів 

5. Незнання спеціального законодавства Необізнаність працівників про пер-

сональну відповідальність за якість 

та своєчасність проведення спе-

ціальної перевірки, стосовно осіб, 

які претендують на зайняття по-

сад, які передбачають зайняття 

відповідального або особливо 

відповідального становища, а та-

кож посад з підвищеним коруп-

ційним ризиком. 

Розголошення інформації, яка ста-

ла їм відома в ході (у зв’язку) з 

проведенням такої перевірки 

Непроведення тренінгів, семінарів 

із підвищення кваліфікації серед 

посадових осіб, які проводять спе-

ціальну перевірку. 

Неповідомлення працівників про пер-

сональну відповідальність за якість 

та своєчасність проведення спе-

ціальної перевірки, а також нероз-

голошення інформації, яка стала їм 

відома в ході (у зв’язку з) прове-

денням такої перевірки 

Втрата репутації, притягнен-

ня посадових осіб до від-

повідальності 

 

______________________________________________ 



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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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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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 



 

13 

 

1 2 3 4 5 6 7 

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 
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