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ЗВІТ 

за результатами оцінки корупційних ризиків 
в обласній державній адміністрації 

 
Відповідно до статті 19 Закону України «Про запобігання корупції» 

обласною державною адміністрацією прийнято рішення розпочати проведення 
оцінки корупційних ризиків у структурних підрозділах та апараті обласної 
державної адміністрації у формі розпорядження голови обласної державної 
адміністрації від 20.07.2021 за № 617/2021-р «Про проведення оцінки 
корупційних ризиків у діяльності Хмельницької обласної державної 
адміністрації», яке розміщено на офіційному веб-сайті обласної державної 
адміністрації. 

З метою залучення до процесу оцінки корупційних ризиків представників 
громадськості та експертів, які володіють знаннями про внутрішнє і зовнішнє 
середовище обласної державної адміністрації та мають досвід роботи у сфері її 
діяльності на офіційному веб-сайті обласної державної адміністрації було 
розміщено оголошення. 

Громадськості та експертам запропоновано подати заявку про включення 
їх до складу комісії з оцінки корупційних ризиків обласної державної 
адміністрації або надати за наявності інформацію, яка може бути використана 
для ідентифікації корупційних ризиків у нормативно-правових актах чи 
організаційно-управлінській діяльності обласної державної адміністрації 
надавати зазначені пропозиції на електронну адресу (antycorr@adm–km.gov.ua) 
сектору з питань запобігання та виявлення корупції обласної державної 
адміністрації. 

Разом з тим, інформації щодо включення до складу комісії та пропозицій 
від громадськості та експертів до обласної державної адміністрації не 
надійшло. 

Розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 16.09.2021 за 
№ 711/2021-р «Про створення комісії з оцінки корупційних ризиків обласної 
державної адміністрації» затверджено Положення про комісію з оцінки 
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корупційних ризиків та створено комісію з оцінки корупційних ризиків 
у обласній державній адміністрації (далі - комісія). 

До складу комісії, чисельністю у 20 осіб, увійшли представники (з числа 
керівного складу) усіх структурних підрозділів обласної державної 
адміністрації та її апарату (управління фінансово-господарського забезпечення, 
відділу з питань персоналу та нагород, юридичного відділу, головний 
спеціаліст (з питань внутрішнього аудиту)). 

Комісією складено робочий план оцінки корупційних ризиків у діяльності 
Хмельницької обласної державної адміністрації затверджений 22 вересня 2021 
року головою комісії, у якому визначено 12 об’єктів оцінки корупційних 
ризиків з урахуванням загальних та спеціальних функцій обласної державної 
адміністрації та її повноважень відповідно до Закону України «Про місцеві 
державні адміністрації», а саме: 

управління персоналом (робота з кадрами); 
робота з кореспонденцією,запитами на публічну інформацію, зверненнями 

громадян; 
робота із службовою інформацією; 
організація правової роботи; 
внутрішній аудит; 
організація роботи щодо запобігання та виявлення корупції; 
управління фінансовими ресурсами; 
управління матеріальними ресурсами; 
публічні закупівлі; 
надання адміністративних послуг; 
контрольно-наглядова діяльність; 
реалізація галузевих повноважень. 
Попередню ідентифікацію та пропозиції щодо оцінки корупційних ризиків 

у діяльності обласної державної адміністрації здійснено структурними 
підрозділами обласної державної адміністрації та її апарату. 

Із узагальнених сектором з питань запобігання та виявлення корупції 
обласної державної адміністрації матеріалів, комісією ідентифіковано 74 
корупційних ризиків у діяльності обласної державної адміністрації та 
відповідно до вимог Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності 
органів влади, затвердженої рішенням Національного агентства з питань 
запобігання корупції від 02.12.2016 № 126, зареєстрованого в Міністерстві 
юстиції України від 28.12.2016 за № 1718/29848, здійснено їх формальне 
визначення та оцінку. 

Основними чинниками корупційних ризиків у діяльності 
облдержадміністрації є: недостатній рівень доброчесності посадових осіб, їх 
приватний інтерес, прагнення до особистого збагачення, особисте знайомство, 
зацікавленість третіх осіб, складність та неврегульованість або недостатня 
врегульованість процедур, конфлікт інтересів, як наслідок - можливе вчинення 
корупційного правопорушення чи пов’язаного із корупцією правопорушення 
або іншого порушення Закону України «Про запобігання корупції». 

Визначена пріоритетність корупційних ризиків є загалом низькою. 



 

 

3
Серед заходів з усунення або зменшення рівня (мінімізації) 

виявлених корупційних ризиків найбільш ефективними є: чітке дотримання 
антикорупційного законодавства України та надання пропозицій щодо його 
вдосконалення, внутрішнє врегулювання, дотримання принципів 
доброчесності, внесення відповідних пропозицій центральним органам 
виконавчої влади, прийняття в межах повноважень внутрішніх локальних актів, 
що можуть врегульовувати певні процедури та відносини, які в подальшому 
можуть слугувати платформою для ідентифікації та наповнення новими 
ризиками як у зовнішній, так і у внутрішній сферах діяльності обласної 
державної адміністрації та її структурних підрозділів. 

Комісією складено таблицю опису ідентифікованих корупційних ризиків, 
чинників корупційних ризиків та можливі наслідки під час вчинення 
корупційного правопорушення чи правопорушення, пов’язаного з корупцією 
(додаток 1), та пропозиції щодо заходів із усунення (зменшення рівня) 
виявлених корупційних ризиків, які викладені у таблиці оцінених корупційних 
ризиків та заходів щодо їх усунення (додаток 2). 

 

Голова комісії з оцінки 
корупційних ризиків в 
обласній державній адміністрації      Зоряна ДАВИДЧУК 


