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АНТИКОРУПЦІЙНА ПРОГРАМА 
Рівненської обласної ради на 2021-2023 роки

І. Засади загальної відомчої політики щодо запобігання та протидії 
корупції, заходи з їх реалізації у діяльності Рівненської обласної ради

Антикорупційна програма Рівненської обласної ради (далі -  
Антикорупційна програма) розроблена відповідно до вимог законів України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», «Про запобігання корупції». 
Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади, 
затвердженої рішенням Національного агентства з питань запобігання 
корупції від 02.12.2016 №126, Методичних рекомендацій щодо цідготовки 
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 08.12.2017 №1379, та інших нормативно-правових 
актів антикорупційного спрямування.

Терміни в Антикорупційній програмі вживаються у значеннях, 
наведених у Законі України «Про запобігання корупції».

Ця Антикорупційна програма поширюється на її учасників (далі -  
учасники), якими є:

- депутати Рівненської обласної ради;
- посадові особи місцевого самоврядування виконавчого апарату 

Рівненської обласної ради.
Антикорупційна програма є комплексом правил, стандартів і 

процедур щодо виявлення, протидії та запобігання корупції у діяльності 
Рівненської обласної ради на період з 2021 по 2023 роки.

Метою Антикорупційної програми є впровадження комплексної 
системи правових, соціально-економічних, організаційно-управлінських та 
інших заходів щодо запобігання та протидії корупції в діяльності обласної 
ради.

Основними завданнями Антикорупційної програми є:
- визначення засад загальної відомчої політики щодо запобігання та 

протидії корупції в обласній раді, заходи з їх реалізації;
- проведення оцінки корупційних ризиків у діяльності обласної ради, 

визначення причин, що їх породжують, та умов, що їм сприяють;



- визначення заходів щодо усунення виявлених корупцшних ризиків, 
осіб, відповідальних за їх виконання, строків та необхідних ресурсів;

- забезпечення підвищення правової обізнаності посадових осіб та 
депутатів обласної ради;

- здійснення моніторингу ефективності реалізації в обласній раді 
антикорупційних заходів.

Обласна рада є органом місцевого самоврядування, що представляє 
спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ, міст області, у межах 
повноважень, визначених Конституцією України та законами України.

Політика щодо запобігання та протидії корупції у діяльності 
Рівненської обласної ради обумовлена основними принципами діяльності 
обласної ради та принципами служби в органах місцевого самоврядування, 
визначеними чинним законодавством України про місцеве самоврядування, а 
саме:

- верховенством права, демократизмом і законністю;
- повагою та дотриманням прав і свобод людини і громадянина;
- гласністю;
- колегіальністю;
- служінням територіальній громаді;
- поєднанням місцевих і державних інтересів;
- професіоналізмом, компетентністю, ініціативністю, чесністю, 

відданістю справі;
- правовою, організаційною та матеріально-фінансовою самостійністю 

в межах повноважень, визначених Законом України «Про місцеве 
самоврядування в Україні» та іншими законами;

- підзвітністю та відповідальністю перед територіальними громадами їх 
органів та посадових осіб;

- державною підтримкою та гарантією місцевого самоврядування.
Загальна відомча політика обласної ради щодо запобігання та протидії

корупції полягає у виявленні основних причин порушення антикорупційного 
законодавства (а також неефективних заходів управління, прогалин у 
правовому регулюванні діяльності відділів виконавчого апарату обласної 
ради), розробці та запровадженні ефективного внутрішнього механізму 
усунення або мінімізації корупційних чинників.

Обласна рада в межах своїх повноважень здійснює заходи з реалізації 
загальної відомчої політики стосовно запобігання та протидії корупції, такі 
як;

- заходи щодо недопущення виникнення реального, потенційного 
конфлікту інтересів;

- здійснення внутрішнього контролю щодо своєчасного подання 
декларацій депутатами обласної ради, депутатами обласної ради, в яких 
повноваження закінчилися, посадовими особами обласної ради та особами, 
які раніше працювали та мали статус посадової особи обласної ради;

- забезпечення дотримання обмежень щодо використання службових 
повноважень, одержання подарунків та неправомірної вигоди, сумісництва, 
суміщення з іншими видами діяльності, обмеження спільної роботи близьких 
осіб;



- створення прозорої системи з добору кадрів та забезпечення 
прозорості у діяльності обласної ради;

- здійснення контролю за додержанням посадовими особами обласної 
ради вимог етичних норм поведінки;

- організація проведення спеціальної перевірки іцодо осіб, які 
претендують на зайняття посади, пов’язаної з виконанням функцій місцевого 
самоврядування;

- проведення правового аналізу проектів нормативно-правових та 
інших актів обласної ради щодо наявності корупційних ризиків та 
відповідності їх законодавству;

- проведення службових розслідувань та вжиття заходів щодо 
притягнення до відповідальності осіб, винних у вчиненні корупційних або 
пов’язаних з корупцією правопорушень, повідомлення про такі випадки 
спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції;

- забезпечення конфіденційності інформації про осіб, які добросовісно 
повідомляють про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією 
правопорушень, факти підбурення їх до вчинення корупційних 
правопорушень;

- забезпечення доступу до публічної інформації, дотримання принципів 
відкритості, прозорості та неупередженості під час висвітлювання інформації 
про діяльність обласної ради на її офіційному веб-сайті;

- проведення серед посадових осіб виконавчого апарату обласної ради 
роз’яснювальної роботи із запобігання, виявлення і протидії корупції;

- виявлення ризиків у діяльності посадових осіб виконавчого апарату 
обласної ради, депутатів обласної ради, які негативно впливають на 
виконання функцій місцевого самоврядування, та здійснення оцінки щодо 
наявності корупційної складової; взаємодія зі спеціально уповноваженими 
суб’єктами у сфері протидії корупції;

- інші заходи щодо запобігання і протидії корупції, передбачені чинним 
законодавством України.

Визначення завдань і заходів щодо виконання Антикорупційної 
програми Рівненської обласної ради на 2021-2023 роки передбачає розділ 
VI цієї програми.

II. Оцінка корупційних ризиків у діяльності Рівненської обласної ради, 
причини, що їх породжують, та умови, що їм сприяють

Виявлення корупційних ризиків, найбільш вразливих до корупції 
процесів, які мають місце під час здійснення посадовими особами та 
депутатами обласної ради своїх повноважень, а також причин та умов, що 
сприяють виникненню корупційних схем, є одним із основних напрямів у 
сфері запобігання та протидії корупції.

Об’єктивне оцінювання корупційних ризиків є необхідним для 
профілактики порушень антикорупційного законодавства та надає 
можливість забезпечити відповідність антикорупційних заходів специфіці



ДІЯЛЬНОСТІ та раціонально використовувати ресурси, спрямовані на 
проведення відповідної роботи.

Оцінювання корупційних ризиків у діяльності обласної ради 
здійснюється відповідно до Методології оцінювання корупційних ризиків у 
діяльності органів влади, затвердженої рішенням Національного агентства з 
питань запобігання корупції від 02 грудня 2016 року № 126 та Методичних 
рекомендацій щодо підготовки антикорупційних програм органів влади, 
затверджених рішенням Національного агентства з питань запобігання 
корупції від 19 січня 2017 року № 31.

Оцінювання корупційних ризиків у Рівненській обласній раді 
проводиться Комісію з оцінки корупційних ризиків у діяльності Рівненської 
обласної ради (далі -  Комісія), що діє на підставі рішень Рівненської обласної 
ради від 06.09.2017 №701 та від 18.05.2018 №981 «Про комісію з оцінки 
корупційних ризиків у діяльності Рівненської обласної ради», та 
консультантом з питань запобігання та виявлення корупції виконавчого 
апарату Рівненської обласної ради (далі -  Консультант).

Оцінювання корупційних ризиків полягає у визначенні об’єктів 
оцінки корупційних ризиків, необхідних джерел інформації, методів та 
способів оцінки корупційних ризиків, відповідальних осіб та строків 
проведення оцінки.

Комісія визначає вразливі до ризиків функції та завдання обласної 
ради, конкретні напрями діяльності відділів виконавчого апарату. Також 
проводить аналіз зовнішнього та внутрішнього середовища обласної ради на 
предмет виявлення чинників корупційних ризиків в організаційно- 
управлінській діяльності, вивчає законодавчі та внутрішні організаційно- 
розпорядчі акти, які регулюють діяльність обласної ради та її органів на 
предмет виявлення дискреційних повноважень та норм, що сприяють 
вчиненню корупційних чи пов’язаних з корупцією правопорушень.

Оцінювання корупційних ризиків здійснюється за критеріями 
ймовірності виникнення ідентифікованих корупційних ризиків та наслідків 
корупційного правопорушення чи правопорушення, пов’язаного з корупцією.

За підсумками проведеної роботи Комісією щорічно складається звіт 
за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності обласної ради та 
виконання Антикорупційної програми (далі -  звіт), що подається на 
затвердження голови обласної ради.

III. Заходи щодо усунення виявлених корупційних ризиків, осіб,
відповідальних за їх виконання, строки та необхідні ресурси

Заходи щодо усунення виявлених корупційних ризиків у діяльності 
Рівненської обласної ради полягають у визначенні можливих механізмів 
протидії та запобігання корупційним ризикам, містять пропозиції щодо 
шляхів їх реалізації та спрямовані на ліквідацію або мінімізацію умов 
(причин) виникнення корупційних ризиків.

Перелік заходів щодо усунення (мінімізації) корупційних ризиків у 
діяльності Рівненської обласної ради, строки їх виконання та відповідальні



особи, ресурси та очікувані результати наведено у Розділі VI цієї програми, 
які сформовані за такими пріоритетними напрямками, як:

- актуалізація (постійне оновлення) знань у сфері законодавства з 
питань запобігання та виявлення корупції;

- проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи щодо заходів 
запобігання корупції серед учасників програми;

- контроль за дотриманням вимог Антикорупційної програми;
- створення ефективної системи виявлення, запобігання та 

врегулювання конфлікту інтересів серед учасників Антикорупційної 
програми;

- проведення оцінки корупційних ризиків з метою їх актуалізації та 
обов’язкового включення їх до Антикорупційної програми;

- забезпечення можливості для повідомлення про корупцію, зокрема 
через офіційний веб-сайт, телефонний або електронний зв’язок;

- запобігання порушень посадовими особами під час надання 
відповідей на інформаційні запити;

- посилення контролю за ефективним використанням майна, що 
знаходиться у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст 
області;

- формування в учасників програми негативного ставлення до 
корупційних правопорушень та правопорушень, пов’язаних з корупцією;

- забезпечення в межах повноважень виконання Закону України «Про 
запобігання корупції» щодо своєчасного подання учасниками програми 
декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або 
місцевого самоврядування;

- інформування Національного агентства з питань запобігання корупції 
про неподання або несвоєчасне подання декларацій суб’єктами декларування 
(учасниками програми);

- забезпечення відкритості, прозорості та неупередженості при 
публічному висвітленні інформації щодо діяльності обласної ради на її 
офіційному веб-сайті;

- інші заходи.

IV. Навчання та заходи з поширення інформації 
щодо програм антикорупційного спрямування

Для забезпечення проведення серед посадових осіб виконавчого 
апарату обласної ради та депутатів обласної ради організаційної та 
роз’яснювальної роботи з питань запобігання, виявлення і протидії корупції, 
впродовж дії Антикорупційної програми організовуються такі заходи:

- проведення тренінгів з питань декларування, запобігання та 
врегулювання конфлікту інтересів, обмежень, що встановлюються 
антикорупційним законодавством, та щодо правового статусу викривача;

- проведення круглих столів за участю учасників Антикорупційної 
програми з метою роз’яснення загальних вимог антикорупційного 
законодавства, можливостей повідомлення про корупцію та поняття 
конфлікту інтересів і пов’язаних із ним наслідків;



- акумуляція актуальної інформації щодо заходів та методів виявлення 
корупційного правопорушення чи конфлікту інтересів;

- ознайомлення зі змінами в антикорупційному законодавстві;
- участь посадових осіб місцевого самоврядування виконавчого апарату 

обласної ради в конференціях, круглих столах, семінарах та інших заходах з 
питань запобігання і протидії корупції, що проводяться в Україні;

- забезпечення участі консультанта з питань запобігання та виявлення 
корупції у семінарах, тренінгах та інших навчальних заходах, що будуть 
організовані Національним агентством з питань запобігання корупції та 
спрямовані на поглиблення знань у сфері застосування антикорупційного 
законодавства.

Забезпечити підвищення кваліфікації та поглиблення знань, що 
стосуються норм антикорупційного законодавства, учасниками 
Антикорупційної програми:

- у комунальному закладі «Рівненський обласний центр перепідготовки 
та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів 
місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та організацій»;

- за направленнями на навчання в Національній академії державного 
управління при Президентові України та в її регіональних інститутах у 
Дніпропетровську, Львові, Одесі та Харкові;

- за запрошенням фахівцями в галузі знань антикорупційного 
законодавства будуть проводитись навчання з урахуванням актуальних тем з 
питань запобігання корупційним проявам;

- в центрах розвитку місцевого самоврядування, зокрема, в Офісі 
Реформ Рівненського регіонального відділення Асоціації Міст України;

- за запрошенням громадських організацій, що проводять тематичні 
семінари у сфері запобігання корупції.

Навчальні заходи з питань запобігання корупційним проявам в апараті 
обласної ради проводитимуться не рідше одного разу на півріччя з 
урахуванням актуальних тем:

«Е-декларування: порядок заповнення, зміни в законодавстві, що 
стосуються декларування»;

«Правові засади запобігання корупції»;
«Особливості відкриття валютного рахунку в установах банку- 

нерезидента»;
«Законодавство України про запобігання проявам корупції в аспекті 

здійснення публічних закупівель»;
«Стандарти доброчесності, правила етичної поведінки посадової 

особи місцевого самоврядування»;
«Врегулювання конфлікту інтересів у діяльності осіб, 

уповноважених на виконання функцій держави або місцевого 
самоврядування, та прирівняних до них осіб»;

«Передача в управління підприємств та/або корпоративних прав з 
метою запобігання конфлікту інтересів»;

«Види юридичної відповідальності, що наступає за вчинення 
корупційного та пов’язаного з корупцією правопорушення»;

«Типові порушення, що вчиняють керівники комунальних закладів



ПІД час виконання своїх посадових обов’язків та шляхи їх уникнення».
Після проведення навчань проводити тестування серед посадових осіб 

місцевого самоврядування виконавчого апарату обласної ради на знання 
вимог законодавства у сфері запобігання корупції.

Для новопризначених працівників, на яких поширюється дія Закону 
України «Про запобігання корупції», передбачається проведення 
індивідуального навчання гцодо основних положень антикорупційного 
законодавства України, Антикорупційної програми.

На робочих нарадах виконавчого апарату обласної ради працівники 
апарату інформуються про актуальні питання щодо запобігання і протидії 
корупції в Рівненській обласній раді.

7

V. Процедури щодо моніторингу, оцінювання виконання та 
періодичного перегляду Антикорупційної програми

Моніторинг стану виконання програми здійснюється шляхом аналізу 
інформації про виконання конкретно передбаченого Антикорупційною 
програмою заходу.

Постійна комісія обласної ради з питань Регламенту, діяльності 
правоохоронних органів та боротьби з корупцією спільно з консультантом з 
питань запобігання та виявлення корупції, комісією з оцінки корупційних 
ризиків у діяльності Рівненської обласної ради забезпечують контроль за 
виконанням заходів, передбачених Антикорупційною програмою, а також 
здійснюють моніторинг впровадження цих заходів та оцінку виконання 
Антикорупційної програми.

За результатами півріччя виконавці Антикорупційної програми 
інформують голову обласної ради про вжиті заходи з виконання 
Антикорупційної програми у визначені терміни.

Консультант забезпечує узагальнення наданих виконавцями 
Антикорупційної програми інформації про стан виконання Антикорупційної 
програми.

Під час моніторингу враховуються зміни законодавства у сфері 
запобігання корупції, здійснюється оцінка виконання заходів програми та за 
необхідністю проводиться ідентифікація (виявлення) нових корупційних 
ризиків. Таку оцінку проводить Комісія.

За результатами моніторингу ефективності запланованих заходів, за 
наслідками проведеного оцінювання результатів їх здійснення, а також після 
проведення додаткового оцінювання раніше визначених корупційних ризиків 
до Антикорупційної програми можуть вноситись зміни шляхом прийняття 
Рівненською обласною радою відповідних рішень.

Антикорупційна програма переглядається Рівненською обласною 
радою у разі: виявлення нових корупційних ризиків; внесення змін до 
законодавства (зокрема антикорупційного); встановлення недостатньої 
ефективності окремих заходів програми; надання пропозицій щодо 
удосконалення (конкретизації) положень програми Національним
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агентством з питань запобігання корупції; проведення Комісією анкетування, 
обговорення та консультацій з учасниками програми щодо вдосконалення 
Антикорупційної програми, за результатами розгляду яких Комісією 
приймається рішення про необхідність внесення змін до Антикорупційної 
програми; надання пропозицій постійною комісією обласної ради з питань 
Регламенту, діяльності правоохоронних органів та боротьби з корупцією; за 
результатами проведення щорічної оцінки корупційних ризиків у діяльності 
Рівненської обласної ради (у 2022, 2023 роках).

Обов’язковою підставою перегляду Антикорупційної програми є 
затвердження антикорупційної стратегії та державної програми з її реалізації 
(протягом 90 календарних днів з моменту затвердження).

У такому разі рішення про внесення змін до Антикорупційної 
програми приймається Рівненською обласною радою після набрання 
чинності відповідними актами Верховної Ради України та Кабінету Міністрів 
України на черговому пленарному засіданні згідно з планом підготовки сесії.

Оцінка ефективності виконання заходів, передбачених 
Антикорупційною програмою, проводитиметься з урахуванням таких 
критеріїв;

1) повнота виконання;
2) своєчасність виконання;
3) ефективність виконання.

Захід вважається
очікуваних результатів.

Захід вважається виконаним 
виконання.

Захід вважається виконаним ефективно у разі:
- створення умов для мінімізації ідентифікованого корупційного 

ризику у зв’язку із реалізацією заходу, визначеного Антикорупційною 
програмою;

- усунення ідентифікованого корупційного ризику у зв’язку із 
реалізацією заходу, визначеного Антикорупційною програмою.

виконаним у повному обсязі в разі досягнення

своєчасно у разі дотримання строків

VI Завдання і заходи з виконання Антикорупційної програми 
Рівненської обласної ради на 2021-2023 роки

Н айменування
завдання

Н айм енування
заходу.

С трок
викона

ння

В ідповідальні 
за виконання

Індикатор
виконання

Д ж ерела
ф інансу

вання
П роведення
інформаційно-
р о з ’ясню вальної
роботи щодо
заходів
запобігання

1. О формлення 
інф ормаційних 
стендів із зазначенням  
інф орм ації на них 
щ одо застосування 
окремих полож ень

у період 
д ії
програми

1. П остійна 
комісія обласної 
ради 3 питань 
Регламенту, 
діяльності 
правоохоронних

М інімізація
виникнення
корупційного
правопоруш енн
я

Не
потребує



Найменування
завдання

Найменування
заходу

Строк
викона

ння

Відповідальні 
за виконання

Індикатор
виконання

Джерела
фінансу

вання
корупції Закону України «Про 

запобігання корупції» 
стосовно заходів 
фінансового 
контролю.
2. Виготовлення 
буклетів, що містять 
інформацію стосовно 
основних положень 
антикорупційного 
законодавства.
3. Інформування 
працівників 
виконавчого апарату 
обласної ради, на 
робочих нарадах, про 
актуальні питання 
щодо запобігання і 
протидії корупції в 
Рівненській обласній 
раді.
4. Надання учасникам
Антикорупційної 
програми 
консультативної 
допомоги, роз’яснень, 
інформаційних 
матеріалів.__________

органів та
боротьби з
корупцією.
2. Консультант з 
питань
запобігання та
виявлення
корупції.
3. Відділ 
юридичного 
забезпечення та 
кадрової роботи 
виконавчого 
апарату обласної 
ради.

Забезпечення 
здійснення 
повноважень 
щодо запобігання 
корупції

Координація
діяльності
структурних
підрозділів
виконавчого апарату 
обласної ради в 
частині неухильного 
дотримання норм 
антикорупційного 
законодавства, 
удосконалення 
методів та механізмів 
протидії корупції.

у період 
дії
програми

1. Постійна
комісія обласної 
ради з питань 
Регламенту, 
діяльності 
правоохоронних 
органів та
боротьби з
корупцією.
2. Відділи 
виконавчого 
апарату обласної 
ради згідно своїх 
функціональних 
обов’язків.
3. Консультант з 
питань
запобігання та
виявлення 
корупції._______

Мінімізація
виникнення
корупційного
правопорушенн

Не
потребує
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Найменування
завдання

Найменування
заходу

Строк
викона

ння

Відповідальні 
за виконання

Індикатор
виконання

Джерела
фінансу

вання
Підвищення 
освітнього рівня 
(рівня
обізнаності) у 
сфері
антикорупційного
законодавства

Вдосконалення знань
щодо заборон та
обмежень,
встановлених
антикорупційним
законодавством, а
також щодо
відповідальності,
пов’язаної з
корупційними
правопорушеннями

у період 
ДІЇ
програми

1. Учасники 
Антикорупційно 
ї програми.
2. Постійна
комісія обласної 
ради з питань 
Регламенту, 
діяльності 
правоохоронних 
органів та
боротьби з
корупцією.
3. Консультант з 
питань
запобігання та
виявлення
корупції.
4. Відділ 
юридичного 
забезпечення та 
кадрової роботи 
виконавчого 
апарату обласної 
ради.

Мінімізація
виникнення
корупційного
правопорушенн
я

Не
потребує

Контроль за 
дотриманням 
Антикорупційної 
програми

Моніторинг 
дотримання 
Антикорупційної 
програми та аналіз 
здійснення заходів 
щодо виконання 
Антикорупційної 
програми

у період 
дії
програми

1. Постійна
комісія обласної 
ради з питань 
Регламенту, 
діяльності 
правоохоронних 
органів та
боротьби з
корупцією.
2. Комісія з
оцінки 
корупційних 
ризиків у
діяльності 
Рівненської 
обласної ради.

Мінімізація
виникнення
корупційного
правопору
шення

Не
потребує
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Найменування
завдання

Найменування
заходу

Строк
викона

ння

Відповідальні 
за виконання

Індикатор
виконання

Джерела
фінансу

вання
Забезпечення
ефективної
системи
виявлення,
запобігання та
врегулювання
конфлікту
інтересів серед
учасників
Антикорупційної
програми

Роз’яснювальна 
робота щодо
антикорупційного 
законодавства у
частині, пов’язаній із 
конфліктом інтересів 
та його
врегулюванням; 
вдосконалення знань 
щодо механізму
запобігання та
врегулювання 
конфлікту інтересів

у період 
ДІЇ
програми

1. Постійна
комісія обласної 
ради з питань 
Регламенту, 
діяльності 
правоохоронних 
органів та
боротьби з
корупцією.
2. Консультант з 
питань
запобігання та 
виявлення 
корупції._______

Мінімізація
виникненця
корупційного
цравоцорупіенн

Не
цотребує

Зацобігання
порушень
чинного
законодавства при 
наданні
відповідей на
інформаційні
запити

Неупереджений, 
своєчасний та
об’єктивний розгляд 
інформаційних 
запитів

у період 
дії
програми

Відділ
документообігу 
та роботи зі 
зверненнями 
громадян 
виконавчого 
апарату обласної 
ради.__________

Мінімізація
виникнення
корупційного
правопору
шення

Не
потребує

Підвищення 
ефективності 
використання 
публічних коштів, 
мінімізація 
фінансових втрат

Моніторинг цінових 
пропозицій при
здійсненні 
допорогових 
закупівель

у період 
дії
програми

Фінансово-
господарський
відділ
виконавчого 
апарату обласної 
ради.

Мінімізація
виникнення
корупційного
правопору
шення

Не
потребує

Забезпечення
законності
проведення
закупівельних
процедур

Підвищення 
кваліфікації членами 
тендерного комітету

у період 
дії
програми

Фінансово-
господарський
відділ
виконавчого 
апарату обласної 
ради._________

Мінімізація
виникнення
корупційного
правопору
шення

Не
потребує

Контроль за
ефективністю 
використання 
майна, що
перебуває у
спільній власності 
територіальних 
громад сіл, селищ, 
міст Рівненської 
області,
призначенням та
звільненням
керівників
обласних
комунальних
підприємств,_____

Координація 
діяльності керівників 
комунальних 
підприємств, закладів, 
установ, що належать 
до спільної власності 
територіальних 
громад сіл, селищ, 
міст Рівненської 
області, в частині 
неухильного 
дотримання норм 
антикорупційного 
законодавства, 
законодавства у сфері 
майнових та кадрових

у період 
дії
програми

1. Постійна
комісія обласної 
ради з
економічних 
питань та
комунальної 
власності.
2. Відділ з
питань спільної 
власності 
територіальних 
громад та
економічного 
розвитку 
виконавчого 
апарату обласної

Мінімізація
виникнення
корупційного
правопору
шення

Не
потребує
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Найменування
завдання

Найменування
заходу

Строк
викона

ння

Відповідальні 
за виконання

Індикатор
виконання

Джерела
фінансу

вання
установ, закладів, 
виконання ними 
умов контрактів

ВІДНОСИН. ради.
3. Консультант з 
питань
запобігання та 
виявлення 
корупції._______

Забезпечення в 
межах
повноважень 
виконання норм 
Закону України 
«Про запобігання 
корупції» щодо 
своєчасного 
подання 
суб’єктами 
декларування 
(учасниками 
Антикорупційної 
програми) 
декларацій осіб, 
уповноважених на 
виконання 
функцій держави 
або місцевого 
самоврядування

1.Оформлення 
інформаційних 
стендів із зазначенням 
інформації на них 
щодо застосування 
окремих положень 
Закону України «Про 
запобігання корупції» 
стосовно заходів 
фінансового 
контролю.
2. Виготовлення 
буклетів, що містять 
інформацію стосовно 
основних положень 
антикорупційного 
законодавства.
3. Надання учасникам
Антикорупційної 
програми 
консультативної 
допомоги щодо
порядку заповнення 
декларацій осіб,
уповноважених на 
виконання функцій 
держави або
місцевого
самоврядування, та 
повідомлень про 
суттєві зміни в 
майновому стані._____

у період 
дії
програми

Консультант з 
питань
запобігання та
виявлення
корупції.

Мінімізація
виникнення
корупційного
правопорушенн

Не
потребує
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Найменування
завдання

Найменування
заходу

Строк
викона

ння

Відповідальні 
за виконання

Індикатор
виконання

Джерела
фінансу

вання
Інформування 
Національного 
агентства з питань 
запобігання 
корупції щодо 
неподання 
(несвоєчасного 
подання)
декларації осіб, 
уповноважених на 
виконання 
функцій держави 
або місцевого 
самоврядування 
учасниками 
Антикорупційної 
програми

Перевірка факту
своєчасності подання 
декларацій осіб,
уповноважених на 
виконання функцій 
держави або
місцевого 
самоврядування, 
учасниками 
Антикорупційної 
програми

у період 
дії
програми

Консультант з 
питань
запобігання та
виявлення
корупції.

Мінімізація
виникнення
корупційного
правопору
шення

Не
потребує

Попередження
кожного
працівника про 
персональну 
відповідальність 
за порушення 
чинного
законодавства під
час роботи зі
службовими
документами, із
зазначенням
статей
нормативно-
правових актів,
якими така
відповідальність
встановлена.

Ознайомлення під 
підпис посадових осіб 
місцевого
самоврядування про 
настання
відповідальності із 
зазначенням статей 
нормативно-правових 
актів, якими така 
відповідальність 
встановлена, за
порушення чинного 
законодавства під час 
роботи зі службовими 
документами.

у період 
дії
програми

1. Керівництво 
обласної ради.
2. Керівники 
відділів 
виконавчого 
апарату обласної 
ради.

Мінімізація
виникнення
корупційного
правопору
шення

Не
потребує
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Найменування
завдання

Найменування
заходу

Строк
викона

ння

Відповідальні 
за виконання

Індикатор
виконання

Джерела
фінансу

вання

за

та

Встановлення 
додаткового 
контролю 
дотриманням 
спеціального 
антикорупційного 
законодавства під 
час розгляду 
запитів на
публічну
інформацію, заяв, 
звернень 
громадян та
юридичних осіб.

Публікація на
офіційному веб-сайті 
обласної ради
статистичних даних 
стосовно кількості 
опрацьованих запитів 
на публічну
інформацію, розгляду 
заяв, звернень
громадян та
юридичних осіб
виконавчим апаратом 
обласної ради
протягом певного 
періоду, а також 
питань, яких вони 
стосувалися; 
інформації про
можливість 
оскарження дій
посадових осіб органу 
місцевого
самоврядування, які 
розглядали запити на 
публічну інформацію, 
заяви, звернення 
громадян та
юридичних осіб.

у період 
дії
програми

1. Керуючий 
справами 
виконавчого 
апарату обласної 
ради-керівник 
секретаріату.
2. Керівники 
відділів 
виконавчого 
апарату обласної 
ради.
3. Постійна
комісія обласної 
ради з питань 
Регламенту, 
діяльності 
правоохоронних 
органів та
боротьби з
корупцією.
4. Консультант з 
питань
запобігання та
виявлення
корупції.

Мінімізація
виникнення
корупційного
правопорушенн
я

Не
потребує

Перший заступник 
голови ради Сергій СВИСТАЛЮК

Консультант з питань 
запобігання та виявлення корупції Марія ХОРОНЖАК

«21» серпня 2020 року



З А Т В Е Р Д Ж Е Н О
Рішення Рівненської обласної ради

ЛОЛО

ЗВІТ
за результатами оцінки корупційних ризиків 

у діяльності Рівненської обласної ради

Комісією з оцінки корупційних ризиків у діяльності Рівненської обласної 

ради (далі -Комісія), на виконання статті 19 Закону України «Про запобігання 

корупції», керуючись Методологією оцінювання корупційних ризиків у 

діяльності органів влади, затвердженою рішенням Національного агентства з 

питань запобігання корупції від 02 грудня 2016 року № 126, зареєстрованої в 

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

ідентифіковано корупційні ризики в діяльності Рівненської обласної ради, 

здійснено опис та проведено їх оцінку.

При ідентифікації корупційних ризиків у діяльності Рівненської обласної 

ради проведено аналіз спеціальних повноважень обласної ради згідно з 

законодавством, її організаційної структури, діяльності постійних комісій 

обласної ради, фінансово-господарської діяльності, системи внутрішнього 

контролю та документообігу, управління персоналом, проведення процедур 

закупівель, діяльності відділу з питань спільної власності територіальних 

громад та економічного розвитку виконавчого апарату Рівненської обласної 

ради ш,одо управління об'єктами спільної власності територіальних громад сіл, 

селищ, міст Рівненської області, дотримання вимог, заборон та обмежень, 

встановлених Законом України «Про запобігання корупції», інших питань, що 

виникають в діяльності Рівненської обласної ради.

Джерелами інформації для ідентифікації корупційних ризиків були 

нормативно-правові акти, рішення сесій Рівненської обласної ради, 

розпорядження голови Рівненської обласної ради, положення про відділи, 

посадові інструкції працівників виконавчого апарату Рівненської обласної ради, 

взято до відома інформацію про узагальнення судової практики про конфлікт 

інтересів, інші документи та інформація щодо усунення корупційних ризиків.



До роботи з ідентифікації корупційних ризиків також залучалися інші 

працівники виконавчого апарату Рівненської обласної ради, які надавали 

необхідну інформацію та пропозиції. Також проведено анкетування, результати 

якого узагальнено та враховані при оцінці корупційних ризиків.

За результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності Рівненської 

обласної ради здійснено опис корупційних ризиків, виявлено їх чинники та 

можливі наслідки корупційного правопорушення, опрацьовано пропозиції пдодо 

заходів із їх усунення.

В результаті проведеної роботи було виявлено, ідентифіковано та оцінено 

12 корупційних ризиків, із них 5 ризиків із середньою пріоритетністю, 7 ризиків 

з низькою пріоритетністю.

Опис ідентифікованих корупційних ризиків у діяльності обласної ради, 

чинники корупційних ризиків та можливі наслідки корупційного 

правопорушення чи правопорушення, пов’язаного з корупцією, міститься в 

додатку 1 до Звіту (додається).

Пропозиції щодо заходів із усунення корупційних ризиків та очікувані 

результати наведено в додатку 2 до Звіту (додається).

Результати оцінки ймовірності виникнення корупційних ризиків 

наведено в додатку З до Звіту (додається).

Результати оцінки наслідків корупційного правопорушення чи 

правопорушення, пов’язаного з корупцією наведено в додатку 4 до Звіту 
(додається).

Результати оцінки корупційних ризиків за кількісним рівнем наведено в 

додатку 5 до Звіту (додається).

Пріорітетність корупційних ризиків наведено в додатку 6 до Звіту 
(додається).

Перший заступник
голови ради Сергій СВИСТАЛЮК

Консультант з питань 
запобігання та виявлення корупції

«21» серпня 2020 року

Марія ХОРОНЖАК



Додаток 1
до звіту за результатами оцінки 
корупційних ризиків у діяльності 
Рівненської обласної ради

ОПИС
ідентифікованих корупційних ризиків у діяльності обласної ради, чинники корупційних ризиків та можливі наслідки

корупційного правопорушення чи правопорушення, пов’язаного з корупцією

Ідентиф ікований корупційний  
ризик

О пис ідентиф ікованого  
корупційного ризику

Ч инники корупційного  
ризику

М ож ливі наслідки корупційного  
правопоруш ення чи 

правопоруш ення, пов’язаного з 
корупцією

1. В п л и в  н а деп утат ів  рад и  з м етою  
п р и й н яття  р іш ен н я  ради

В п л и в  у  б у д ь-яки й  сп о сіб  (у 
то м у  чи сл і ш л ях о м  н адання 
м атер іальн о ї аб о  ін ш о ї ви годи ) 
н а д еп у тат ів  о б л асн о ї рад и  з 
м ето ю  п р и й н яття  н еобх ідн ого  
р іщ ен н я  о б л асн о ї рад и

П о р у ш ен н я  н о р м  етики , 
сл аб ки й  м ех ан ізм  кон тролю , 
о со б и ста  зац ік авл ен ість  до  
п о сад о ви х  т а  тр ет іх  осіб, 
н е зн ан н я  ан ти ко р у п ц ій н о го  
зак о н о д ав ств а

П ід р и в  ав то р и тету  о б л асн о ї 
ради , п р и й н яття  необгрун тован ого  або  
н еп р аво м ір н о го  р іш ен н я

2. Й м о вір н ість  вн есен н я  н а ро згл яд  
деп утат ів  п роектів  р іш ен ь  о б ласн о ї 
ради, щ о  м істять  д и скр ец ій н і н о р м и  
ко р у п ц іо ген н о го  хар актер у

П ід го то вк а  т а  вн есен н я  для 
р о згл яд у  н а  пл ен ар н о м у  
зас ід ан н і о б л асн о ї ради  
проектів  р іш ен ь, які у  разі їх 
п р и й н яття  сп ри яти м уть  
вч и н ен н ю  к о р у п ц ій н и х  та  
п ов 'язан и х  3 корупц ією  
п раво п о р у ш ен ь

В ід су тн ість  д о д атко во го  
м ех ан ізм у  п ер егл яд у  п роектів  
р іш ен ь  н а н аявн ість  
д и ск р ец ій н и х  т а  
ко р у п ц іо ген н и х  н орм

П о р у ш ен н я  зако н о д авства , в тр ата  
р еп у тац ії о б л асн о ї ради, су д о в і 
п роц еси  проти  о б ласн о ї ради

3. Н ед о б р о чесн ість  та /аб о  
о со б и сти й  ін терес п о сад о во ї о со б и  
м ісц ево го  сам овряд уван н я  
ви ко н авч о го  ап арату  Р івн ен ськ о ї 
о б л асн о ї ради , щ о  бере у ч асть  в 
кон ку р сн ій  ком ісії

У часть  н едо б р о ч есн о ї 
п о сад о во ї о со б и  м ісц евого  
сам о вр яд у ван н я  ви ко н авч о го  
ап ар ату  Р ів н ен сь к о ї о бласн о ї 
р ад и  у  п р и й н ятт і р іш ен н я  
к о н ку р сн о ї ком ісії, я к а  м ає 
(м о ж е м ати ) о со б и сти й  ін терес

п р и в а т н и й  інтерес, в ідсу тн ість  
п р о ц ед у р и  р о зк р и ття  
ін ф о р м ац ії п ро  ко н ф л ікт  
ін тер есів  ч лен ам и  к о н ку р сн о ї 
ком ісії

П р и й н яття  р іш ен н я  в у м о вах  
р еал ьн о го  чи  п о тен ц ій н о го  кон ф л ікту  
ін тересів , вч и н ен н я  ко р у п ц ій н о го  
п р аво п о р у ш ен н я  ч и  п р авоп оруш ен н я, 
п о в ’я зан о го  з корупц ією , п ід р и в  
автори тету  о б л асн о ї ради , судові 
проц еси



І д е н т и ф ік о в а н и й  к о р у п ц ій н и й  
р и з и к

О п и с  ід е н т и ф ік о в а н о г о  
к о р у п ц ій н о г о  р и з и к у

Ч и н н и к и  к о р у п ц ій н о г о  
р и з и к у

М о ж л и в і н а с л ід к и  к о р у п ц ій н о г о  
п р а в о п о р у ш е н н я  чи  

п р а в о п о р у ш е н н я , п о в ’я за н о г о  з 
к о р у п ц іє ю

4. Н едоброчесність та/або 
особистий інтерес посадової особи 
місцевого сам оврядування 
виконавчого апарату Р івненської 
обласної ради під час роботи зі 
служ бовими докум ентам и, у 
зв ’язку 3 чим відповідна інф орм ація 
мож е бути передана третім  особам

П ош ирення служ бової 
інф орм ації третім  особам 
недоброчесною  посадовою  
особою  місцевого 
еам оврядування виконавчого 
апарату Р івненської обласної 
ради, яка має (може мати) 
особиетий інтерее

П оруш ення норм етики, 
непорядність та особиста 
вигода посадової особи органу 
м ісцевого еамоврядування, 
слабкий механізм  контролю

П ідрив авторитету обласної ради, 
мож ливість вчинення корупційного 
правопоруш ення чи правопоруш ення, 
п ов’язаного з корупцією , притягнення 
особи до відповідальності

5. Й мовірність впливу зац ікавлених 
осіб на представників обласної ради 
під  час підготовки докум ентів для 
судового розгляду або 
безпосереднього представництва 
інтересів обласної ради у судовом у 
процесі

М ож ливість впливу 
зацікавлених посадових або 
інш их осіб у будь-який спосіб 
на представників обласної ради 
3 метою  неналежного 
предетавництва інтересів 
обласної ради у судових 
процесах

В ідеутність контролю  за  діями 
представників обласної ради, 
які беруть учаеть у розгляді 
еудових справ, визначення у 
довіреноетях уеього переліку 
прав учасників процесу 
відповідно до процесуального 
законодавства

В трата репутації облаеної ради, судові 
процеси проти обласної ради, 
матеріальні збитки

6. В становлення особами, 
відповідальним и за  п ідготовку 
тендерної докум ентації, 
диекрим інаційних вим ог для 
потенційних учасників торгів

П роведення процедури 
закупівлі товарів, робіт, поелуг 
3 урахуванням  інтересів певних 
учаеників торгів ш ляхом 
встановлення диекрим інаційних 
вимог у тендерній докум ентації 
для потенційних учасників 
торгів

П риватний інтерес посадової 
особи органу м ісцевого 
сам оврядування щ одо надання 
переваг певним поетачальникам  
товарів, робіт та  послуг, 
недобросовісність виконання 
посадових обов’язків, 
поруш ення норм законодаветва

П оруш ення умов конкуренції серед 
учаеників процедури запупівель, 
необ’єктивна та  упередж ена оцінка 
пропозицій учаеників процедури 
закупівель, поруш ення вимог Закону 
У країни «Про публічні закупівлі», 
підрив авторитету облаеної ради, 
еудові процееи проти облаеної ради, 
матеріальні збитки



І д е н т и ф ік о в а н и й  к о р у п ц ій н и й  
р и з и к

О п и с  ід е н т и ф ік о в а н о г о  
к о р у п ц ій н о г о  р и з и к у

Ч и н н и к и  к о р у п ц ій н о г о  
р и з и к у

М о ж л и в і н а с л ід к и  к о р у п ц ій н о г о  
п р а в о п о р у ш е н н я  ч и  

п р а в о п о р у ш е н н я , п о в ’я з а н о г о  з 
к о р у п ц іє ю

7. Н едоброчесність та/або 
особистий інтерес посадової особи 
м ісцевого самоврядування 
виконавчого апарату Рівненської 
обласної ради, що готує проект 
відповіді на запит на публічну 
інф орм ацію

П роект відповіді на запит на 
публічну інф орм ацію  готується 
посадовою  особою  місцевого 
сам оврядування виконавчого 
апарату Р івненської обласної 
ради, яка є недоброчесною  
та/або має особистий інтерес

П риватний інтерес посадової 
особи органу м ісцевого 
самоврядування, 
недобросовісність виконання 
посадових обов’язків, 
неком петентність посадової 
особи органу м ісцевого 
самоврядування, поруш ення 
норм законодавства

Ф інансові втрати, підрив авторитету 
обласної ради, судові процеси, 
притягнення особи до відповідальності

8. Н едоброчесність та/або 
особистий інтерес голів постійних 
комісій  обласної ради, посадових 
осіб м ісцевого самоврядування 
виконавчого апарату Рівненської 
обласної ради, депутатів обласної 
ради під час розгляду заяв, 
звернень громадян та ю ридичних 
осіб

Н едоброчесність керівників 
відділів виконавчого апарату 
обласної ради та/або їх 
особистий інтерес під час 
розгляду заяв, звернень 
громадян та  ю ридичних осіб

Н едоброчесність посадової 
особи органу місцевого 
самоврядування, існування 
приватного інтересу

Н еправомірне збагачення, ф інансові 
втрати, підрив авторитету обласної 
ради, судові процеси, притягнення 
особи до відповідальності

9. Зниж ення рівня відповідальності 
особи у з в ’язку 3 наступним 
звільненням  3  посади

Н едотрим ання відповідною  
особою , щ о звільняється, 
виконавської дисципліни, 
зниж ення відповідальності за 
збереж ення м атеріальних 
цінностей.

Н евстановлення контролю  (або 
недостатній контроль) за 
виконанням  повноваж ень 
особами, які звільняю ться з 
посад у органі м ісцевого 
самоврядування, відсутність 
м отивац ії для належ ного 
виконання своїх посадових 
обов'язків у зв 'язку 3 наступним 
звільненням

П оруш ення законодавства, втрата 
репутації обласної ради, судові 
процеси проти обласної ради, 
матеріальні збитки



Ідентифікований корупційний 
ризик

Опис ідентифікованого 
корупційного ризику

Чинники корупційного 
ризику

Можливі наслідки корупційного 
правопорушення чи 

правопорушення, пов’язаного з 
__________ корупцією__________

10. Недоброчесність та/або
особистий інтерес осіб,
уповноважених на виконання
функцій держави або місцевого 
самоврядування і суб’єктів
декларування, які займають
відповідальне або особливе
відповідальне становище, які 
припинили діяльність, пов’язану з 
виконанням функцій держави або 
місцевого самоврядування, під час 
виконання вимог фінансового 
контролю, що стосуються 
несвоєчасного подання або
неподання повідомлення про 
суттєві зміни в майновому стані 
суб’єктів декларування

Зазначення недостовірної
інформації у повідомленні про 
суттєві зміни в майновому стані 
суб’єктів декларування осіб 
уповноважених на виконання 
функцій держави або місцевого 
самоврядування, які займають 
посади, пов'язані з високим 
рівнем корупційних ризиків, 
несвоєчасне подання або 
неподання такого повідомлення 
про суттєві зміни в майновому 
стані

Незнання антикорупційного 
законодавства, умисне
приховування інформації,
волевиявлення самої особи

Порушення законодавства, втрата 
репутації обласної ради, притягнення 
особи до відповідальності

11. Порушення термінів
оприлюднення рішень обласної 
ради на офіційному вебсайті 
посадовими особами місцевого 
самоврядування виконавчого
апарату Рівненської обласної ради

Порушення передбачених
нормативними актами строків 
оприлюднення рішень,
прийнятих обласною радою

Вимога інших осіб,
зацікавлених в затримці 
оприлюднення окремих
матеріалів, конфлікт інтересів, 
особиста матеріальна вигода

Порушення етичних, професійних та 
моральних принципів посадової особи 
місцевого самоврядування,
притягнення посадових осіб до 
адміністративної або ж дисциплінарної 
відповідальності



Додаток 2
до звіту за результатами оцінки 
корупційних ризиків у діяльності 
Рівненської обласної ради

ТАБЛИЦЯ
оцінених корупційних ризиків та заходів щодо їх усунення на 2021-2023 роки

Корупційний ризик

Пріоритетність 
корупційного 

ризику (низька/ 
середня/ 
висока)

Заходи щодо усунення 
корупційного ризику

Особа (особи), 
відповідальна(і) за 
виконання заходу

Строк 
виконання 

заходів щодо 
усунення 

корупційного 
ризику

Ресурси для 
впроваджен 
ня заходів

Очікувані
результати

1. Вплив на
депутатів ради з 
метою прийняття 
рішення ради

Середня

1. Забезпечення належного
контролю щодо вільного 
волевиявлення депутатів обласної 
ради під час поіменного 
голосування, в тому числі шляхом 
залучення представників
громадськості та експертів до 
підготовки і попереднього 
вивчення проектів рішень обласної 
ради.

2. Надання депутатам
консультацій, роз’яснень щодо 
запобігання та врегулювання 
конфлікту інтересів, роз’яснень 
вимог антикорупційного
законодавства.

3. Проведення додаткового
правового аналізу проектів рішень 
обласної ради за наявності даних, 
що можуть свідчити про 
можливість прийняття рішення під

Постійна комісія обласної 
ради з питань Регламенту, 
діяльності
правоохоронних органів 
та боротьби з корупцією, 
комісія з оцінки 
корупційних ризиків у 
діяльності Рівненської 
обласної ради,
консультант з питань 
запобігання та виявлення 
корупції, начальник
вівділу юридичного
забезпечення та кадрової 
роботи виконавчого 
апарату обласної ради

1. Забезпечення
належного
контролю.

Додаткових 
ресурсів 
не потребує

Протягом
програми

Д И 2. Надання 
консультацій.

3. Мінімізація 
факторів 
неправомірного 
впливу на депутатів 
обласної ради та 
випадків визначення 
незаконними_____ у_



Корупційний ризик

Пріоритетність 
корупційного 

ризику (низька/ 
середня/ 
висока)

Заходи щодо усунення 
корупційного ризику

Особа (особи), 
відповідальна(і) за 
виконання заходу

Строк 
виконання 

заходів щодо 
усунення 

корупційного 
ризику

Ресурси для 
впроваджен 
ня заходів

Очікувані
результати

•

впливом інших осіб.

4. Підготовка звернень до 
правоохоронних органів у разі 
наявності даних, що можуть 
свідчити про вплив на депутатів 
обласної ради

Додаткових 
ресурсів 
не потребує

судовому порядку 
рішень обласної 
ради.

4. Підготовка
відповідних
звернень.

2. Ймовірність 
внесення на розгляд 
депутатів проектів 
рішень обласної 
ради, що містять 
дискреційні норми 
корупціогенного 
характеру

Середня

1. Ознайомлення депутатів 
обласної ради з вимогами статті 8 
Закону України «Про статус 
депутатів місцевих рад»

2. М оніторинг рішень обласної 
ради на наявність приватного 
інтересу та підготовка пропозицій 
щодо його усунення (у разі 
виявлення)

Комісія 3 оцінки 
корупційних ризиків у 
діяльності Рівненської 
обласної ради, 
консультант з питань 
запобігання та  виявлення 
корупції, начальник 
відділу юридичного 
забезпечення та  кадрової 
роботи.

Протягом дії 
програми

Додаткових 
ресурсів 
не потребує

Виключення норм 
корупціогенного та 
дискреційного 
характеру з проектів 
рішень обласної 
ради



Корупційний ризик

Пріоритетність 
корупційного 

ризику (низька/ 
середня/ 
висока)

Заходи щодо усунення 
корупційного ризику

Особа (особи), 
відповідальна(і) за 
виконання заходу

Строк 
виконання 

заходів щодо 
усунення 

корупційного 
ризику

Ресурси для 
впроваджен 
ня заходів

Очікувані
результати

3. Недоброчесність 
та/або особистий
інтерес посадової
особи місцевого
самоврядування 
виконавчого апарату 
Рівненської обласної 
ради, що бере участь 
в конкурсній комісії

Низька

1. Удосконалення внутрішнього 
механізму щодо можливості 
повідомлення будь-якими особами 
керівництва обласної ради про 
недоброчесність та/або особистий 
інтерес посадової особи місцевого 
самоврядування виконавчого 
апарату Рівненської обласної ради, 
що бере участь в конкурсній 
комісії, та подальших дій у зв’язку 
з цим.
Ознайомлення членів комісії з 
таким механізмом та
попередження про
відповідальність у разі його 
порушення.

2. Усунення члена конкурсної 
комісії, що має особистий інтерес, 
від участі в організації та 
прийнятті рішень.

3. Проведення навчання серед 
членів конкурсної комісії перед 
конкурсом щодо вимог 
доброчесності та шляхів 
уникнення конфлікту інтересів.

1. Керівники
виконавчого 
обласної ради.

ВІДДІЛІВ

апарату

2. Керівництво 
ради.

обласної

3. Консультант з питань 
запобігання та виявлення 
корупції.

1. Березень- 
квітень 2021 
року.

2. Під час 
проведення 
конкурсної 
комісії.

3. Під час 
проведення 
конкурсної 
комісії.

Додаткових 
ресурсів 
не потребує

1. Удосконалення 
внутрішніх 
механізмів 
відповідно до
розпорядження 
голови Рівненської 
обласної ради.

2. Усунення члена 
конкурсної комісії 
від прийняття
рішення.

3. Проведення 
навчання.



Корупційний ризик

4. Недоброчесність 
та/або особистий 
інтерес посадової 
особи місцевого 
самоврядування 
виконавчого апарату 
Рівненської обласної 
ради під час роботи 
зі службовими
документами, у
зв’язку з чим 
відповідна
інформація може 
бути передана третім 
особам

Пріоритетність 
корупційного 

ризику (низька/ 
середня/ 
висока)

Середня

Заходи щодо усунення 
корупційного ризику

1. Попередження кожного
працівника про персональну 
відповідальність за порушення 
законодавства під час роботи зі 
службовими документами, із 
зазначенням статей нормативно- 
правових актів, якими така 
відповідальність встановлена.

2. Проведення роз’яснень вимог
чинного законодавства серед 
посадових осіб місцевого
самоврядування виконавчого 
апарату Рівненської обласної ради 
щодо конфлікту інтересів, 
відповідальності, яка існує в разі 
порушення цих вимог.

3. Покладання виконання
відповідного доручення на іншу 
посадову особу.

Особа (особи), 
відповідальна(і) за 
виконання заходу

1. Керівництво 
ради.

обласної

2.Консультант з питань 
запобігання та виявлення 
корупції.

З. Керівники відділів
виконавчого апарату
обласної ради.

Строк 
виконання 

заходів щодо 
усунення 

корупційного 
ризику

1. Попередже 
ння
працівника
про
персональну 
відповідаль
ність після 
призначення 
на посаду.

2. Постійно.

3. Під час
виконання
доручення
іншою
особою.

Ресурси для 
впроваджен 
ня заходів

Додаткових 
ресурсів 
не потребує

Очікувані
результати

1. Попередження 
працівників 
виконавчого апарату 
про персональну 
відповідальність за 
порушення 
законодавства під 
час роботи зі 
службовими 
документами.

2. Надання 
консультацій.

З. Покладення на 
іншу посадову
особу виконання 
відповідного 
доручення.



Корупційний ризик

Пріоритетність 
корупційного 

ризику (низька/ 
середня/ 
висока)

Заходи щодо усунення 
корупційного ризику

Особа (особи), 
відповідальна(і) за 
виконання заходу

Строк 
виконання 

заходів щодо 
усунення 

корупційного 
ризику

Ресурси для 
впроваджен 
ня заходів

Очікувані
результати

5.Ймовірність 
впливу зацікавлених 
осіб на
представників 
обласної ради під час 
підготовки 
документів ’для
судового розгляду 
або безпосереднього 
представництва 
інтересів обласної 
ради у судовому 
процесі

Низька

6. Встановлення 
особами,
відповідальними за 
підготовку тендерної 
документації, 
дискримінаційних 
вимог для
потенційних 
учасників торгів

Середня

1. Встановлення у довіреностях
представників обласної ради 
обмежень щодо визнання та
відмови від позовів.

2. Встановлення начальником 
відділу юридичного забезпечення 
та кадрової роботи виконавчого 
апарату обласної ради особистого 
контролю за діяльністю 
представників обласної ради у 
судових процесах, стороною яких 
є обласна рада

1. Керівництво 
ради

обласної

2. Начальник відділу
юридичного забезпечення 
та кадрової роботи
виконавчого апарату
обласної ради

1. Постійно
під час
оформлення 
довіреностей.

2. Під час 
судових 
процесів.

Додаткових 
ресурсів 
не потребує

1. Встановлення
обмеження прав
представників 
обласної ради щодо 
визнання та відмови 
від позовів.

2. Встановлення
контролю за
діяльністю 
представників 
обласної ради у 
судах.

1. Застосування чітких,
однотипних кваліфікаційних
критеріїв до учасників процедури 
закупівлі.
2. Використання примірної
документації, затвердженої
Міністерством економічного 
розвитку і торгівлі України.
3. Попередження кожного члена
тендерного комітету про
відповідальність за порушення 
законодавства щодо здійснення 
публічних закупівель та
антикорупційного законодавства із 
зазначенням статей нормативно- 
правових актів, якими така 
відповідальність встановлена_____

Тендерний комітет 
виконавчого апарату 

Рівненської обласної ради

1. Під час 
проведення 
процедур 
закупівлі.
2. Під час 
проведення 
процедур 
закупівлі.
3. Перед 
початком 
засідання 
тендерного 
комітету

Додаткових 
ресурсів 
не потребує

Проведення 
процедур закупівель 
відповідно до вимог 
законодавства щодо 
здійснення 
публічних 
закупівель



Корупційний ризик

Пріоритетність 
корупційного 

ризику (низька/ 
середня/ 
висока)

Заходи щодо усунення 
корупційного ризику

Особа (особи), 
відповідальна(і) за 
виконання заходу

Строк 
виконання 

заходів щодо 
усунення 

корупційного 
ризику

Ресурси для 
впроваджен 
ня заходів

Очікувані
результати

7. Недоброчесність 
та/або особистий 
інтерес посадової 
особи місцевого 
самоврядування 
виконавчого апарату 
Рівненської обласної 
ради, що готує 
проект відповіді на 
запит на публічну 
інформацію

Низька

1. Розміщення на офіційному 
вебсайті обласної ради інформації, 
в тому числі оновлення інформації 
вразі необхідності, про можливість 
оскарження дій посадових осіб 
органу місцевого самоврядування, 
які працюють із запитами на 
публічну інформацію.
2. Покладання виконання 
відповідного доручення на іншу 
посадову особу.
3. Підвищення кваліфікації
посадових осіб місцевого 
самоврядування виконавчого 
апарату Рівненської обласної ради 
у комунальному закладі
«Рівненський обласний центр 
перепідготовки та підвищення 
кваліфікації працівників органів 
державної влади, органів
місцевого самоврядзшання,
державних підприємств, установ 
та організацій», у навчальних 
закладах України._______________

Посадові особи місцевого 
самоврядування 
виконавчого апарату 
Рівненської обласної ради

1. Постійно.

2. Постійно.

3. Протягом 
дії програми

Додаткових 
ресурсів 
не потребує

1 .Розміщення 
(оновлення) 
інформації на
офіційному вебсайті 
обласної ради.

2. Покладення на
іншу посадову
особу виконання 
відповідного 
доручення.

3. Підвищення 
кваліфікації 
посадових осіб 
місцевого 
самоврядування 
виконавчого апарату 
Рівненської 
обласної ради.

8. Недоброчесність 
та/або особистий 

голів 
комісій

інтерес
постійних
обласної
посадових
місцевого

Середня
ради,

осіб

1. Розміщення на офіційному веб
сайті обласної ради інформації, в 
тому числі оновлення інформації 
вразі необхідності, про
можливість оскарження дій 
посадових осіб органу місцевого 
самоврядування, які працюють із

1. Керівники 
виконавчого 
обласної ради.

ВІДДІЛІВ

апарату
1. Постійно.

Додаткових 
ресурсів 
не потребує

1 .Розміщення 
(оновлення) 
інформацію на 
офіційному вебсайті 
обласної ради.



Корупційний ризик

Пріоритетність 
корупційного 

ризику (низька/ 
середня/ 
висока)

Заходи щодо усунення 
корупційного ризику

Особа (особи), 
відповідальна(і) за 
виконання заходу

Строк 
виконання 

заходів щодо 
усунення 

корупційного 
ризику

Ресурси для 
впроваджен 
ня заходів

Очікувані
результати

самоврядування 
виконавчого апарату 
Рівненської обласної 
ради, депутатів 
обласної ради під час 
розгляду заяв,
звернень громадян та 
юридичних осіб_____

заявами, зверненнями громадян та 
юридичних осіб.

2. Проведення роз’яснювальної 
роботи щодо дотримання вимог 
антикорупційного законодавства.

2. Консультант з питань 
запобігання та виявлення 
корупції.

2. Постійно.
Додаткових 
ресурсів 
не потребує

2. Надання 
консультацій.

9. Зниження рівня 
відповідальності 
особи у зв’язку з 
наступним 
звільненням з посади

Низька

1. Здійснення посиленого
контролю з боку безпосереднього 
керівника за діяльністю 
працівників, які мають намір 
звільнитися, шляхом проведення 
щотижневих робочих нарад 
керівниками відділів виконавчого 
апарату обласної ради за участю 
посадових осіб місцевого 
самоврядування, які мають намір в 
майбутньому звільнитися.

2. Забезпечення звірки паперової
кореспонденції та документів, що 
містяться на носіях інформації, а 
також матеріальних цінностей, 
відповідальним за які працівник, 
який звільняється, та передачу 
іншому відповідальному
працівникові, який визначений 
начальником

1. Керівництво обласної 
ради.

Перед
звільненням
посадової
особи

Додаткових 
ресурсів 
не потребує

2. Керівники 
виконавчого 
обласної ради.

ВІДДІЛІВ
апарату

1. Зменшення 
ймовірності 
вчинення
корупційного та 
пов’язаного з
корупцією 
правопорушення.
2. Забезпечення 
звірки паперової 
кореспонденції та 
документів, що 
містяться на носіях 
інформації, а також 
матеріальних 
цінностей.



Корупційний ризик

Пріоритетність 
корупційного 

ризику (низька/ 
середня/ 
висока)

Заходи щодо усунення 
корупційного ризику

Особа (особи), 
відповідальна(і) за 
виконання заходу

Строк 
виконання 

заходів щодо 
усунення 

корупційного 
ризику

Ресурси для 
впроваджен 
ня заходів

Очікувані
результати

10. Недоброчесність 
та/або особистий 
інтерес осіб,
уповноважених на 
виконання функцій 
держави або
місцевого
самоврядування . і 
суб’єктів
декларування, які 
займають
відповідальне або 
особливо 
відповідальне 
становище, які
припинили 
діяльність, пов’язану 
з виконанням
функцій держави або 
місцевого
самоврядування, під 
час виконання вимог 
фінансового 
контролю, що
стосуються 
несвоєчасного 
подання або
неподання
повідомлення про 
суттєві зміни в 
майновому стані 
суб’єктів
декларування_______

Низька

1. Письмове попередження
суб’єктів декларування, службових 
осіб, які займають відповідальне та 
особливе відповідальне становище 
та депутатів Рівненської обласної 
ради про випадки, в яких 
необхідно подавати суттєві зміни в 
майновому стані.

2. Оформлення інформаційних 
стендів, із зазначенням інформації 
на них щодо застосування окремих 
положень Закону України «Про 
запобігання корупції» стосовно 
заходів фінансового контролю.

3. Виготовлення буклетів, що
містять інформацію стосовно 
основних положень
антикорупційного законодавства.

1. До 15 січня
відповідного
року.

Консультант з питань 
запобігання та виявлення 
корупції

Консультант з питань 
запобігання та виявлення 
корупції

2. Протягом 
дії програми.

3. Постійно.

Додаткових 
ресурсів 
не потребує

Додаткових 
ресурсів 
не потребує

1. Письмове 
попередження 
суб’єктів
декларування про 
необхідність 
подання суттєвих 
змін в майновому 
стані.

2. Оформлення 
інформаційних 
стендів.

3. Виготовлення
пощирення
буклетів.

та



Корупційний ризик

Пріоритетність 
корупційного 

ризику (низька/ 
середня/ 
висока)

Заходи щодо усунення 
корупційного ризику

Особа (особи), 
відповідальна(і) за 
виконання заходу

Строк 
виконання 

заходів щодо 
усунення 

корупційного 
ризику

Ресурси для 
впроваджен 
ня заходів

Очікувані
результати

11. Порушення 
термінів 
оприлюднення 
ріщень обласної 
ради на офіційному 
вебсайті посадовими 
особами місцевого 
самоврядування . 
виконавчого апарату 
Рівненської обласної 
ради

Низька

1. Періодичний контроль та 
постійний моніторинг інформації 
щодо дотримання термінів,
визначених чинним
законодавством, під час 
оприлюднення ріщень.

2. Публікація на офіційному 
вебсайті обласної ради інформації 
(в тому числі оновлення 
інформації вразі необхідності) 
щодо оскарження дій посадових 
осіб.

Керівники 
виконавчого 
обласної ради

ВІДДІЛІВ

апарату

Керівник відділу
контролю та
інформаційно-аналітичної 
роботи виконавчого
апарату обласної ради

1. Щопівроку.

2. Постійно

Додаткових 
ресурсів 
не потребує

Додаткових 
ресурсів 
не потребує

1. Забезпечення 
контролю.

2. Розміщення 
інформації на
офіційному вебсайті 
обласної ради.



Корупційний ризик

Пріоритетність 
корупційного 

ризику (низька/ 
середня/ 
висока)

Заходи щодо усунення 
корупційного ризику

Особа (особи), 
відповідальна(і) за 
виконання заходу

Строк 
виконання 

заходів щодо 
усунення 

корупційного 
ризику

Ресурси для 
впроваджен 
ня заходів

Очікувані
результати

12.Можливість 
втручання у
діяльність
конкурсної комісії 
третіх осіб з метою 
впливу на прийняття 
нею ріщень, надання 
членом комісії
переваги 
конкретному 
кандидату, зокрема у 
зв'язку з особистою 
зацікавленістю в 
результатах відбору.

Низька

1. Запровадження детального 
оформлення протоколів засідань 
конкурсної комісії з обов’язковим 
зазначенням 
(обґрунтування) 
ріщення.

2. Проведення 
моніторингу 
конкурсного 
консультантом

мотивів 
прийнятого

періодичного 
матеріалів 

відбору з 
з питань 

запобігання та виявлення корупції 
виконавчого апарату обласної 
ради.

3. Розроблення пам’ятки щодо 
повідомлення членом конкурсної 
комісії про конфлікт інтересів.

4. Попередження членів
конкурсної комісії про
відповідальність у разі
неповідомлення про конфлікт 
інтересів.

1. Начальник відділу 
юридичного
забезпечення та кадрової 
роботи виконавчого 
апарату обласної ради.

2. Консультант з питань 
запобігання та виявлення 
корупції.

3. Консультант з питань 
запобігання та виявлення 
корупції.

4. Начальник відділу 
юридичного
забезпечення та кадрової 
роботи виконавчого 
апарату обласної ради.

1. Під час
проведення
конкурсу.

2. Протягом 
дії програми.

З. Лютий 
2021року.

4. Постійно, 
перед
проведенням
конкурсу.

Додаткових 
ресурсів 
не потребує

Уникнення 
можливості впливу 
на членів
конкурсної комісії 
сторонніх осіб, 
виключення 
можливості участі у 
конкурсному 
відборі, у яких 
наявний конфлікт 
інтересів.



Додаток З
до звіту за результатами оцінки 

корупційних ризиків у діяльності 
Рівненської обласної ради

Результати оцінки ймовірності 
ймовірності виникнення корупційних ризиків

Ід ен ти ф ік о в ан і
ри зи ки

Й м о в ір н ість

Н и зь к а С ер ед н я В и со к а

Ризик 1 2
Ризик 2 2
Ризик 3 1
Ризик 4 2
Ризик 5 1
Ризик 6 2
Ризик 7 1
Ризик 8 2
Ризик 9 1
Ризик 10 1
Ризик 11 1

Ризик 12 1



Додаток 4
до звіту за результатами оцінки 

корупційних ризиків у діяльності 
Рівненської обласної ради

Результати оцінки наслідків
корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з

корупцією

Іден т и ф ік о в а н і
ризи к и

Н асл ід к и

Н изькі С е р е д н і В и с о к і

Ризик 1 2
Ризик 2 2
Ризик 3 2
Ризик 4 2
Ризик 5 2
Ризик 6 2
Ризик 7 2
Ризик 8 2
Ризик 9 2
Ризик 10 2
Ризик 11 2
Ризик 12 2



Додаток 5
до звіту за результатами оцінки 

корупційних ризиків у діяльності 
Рівненської обласної ради

Результати оцінки
корупційних ризиків за кількісним рівнем

Ідентифіковані
ризики

Й мовірність 
виникнення 

корупційного 
правопоруш ення 

чи право
поруш ення, 

пов 'язаного  з 
корупцією  

(бали)

Н аслідки 
корупційного 

правопоруш ення 
чи право

поруш ення, 
пов 'язаного  з 

корупцією  
(бали)

П ріоритетність
корупційних

ризиків

О цінка

Ризик 1 2 2 4 ( 2 x 2 ) середня

Ризик 2 2 2 4 (2x2) середня

Ризик 3 1 2 2 ( 1 x 2 ) н и зька

Ризик 4 2 2 4 (2x2) середня

Ризик 5 1 2 2 ( 1 x 2 ) н и зька

Ризик 6 2 2 4 (2x2) середня

Ризик 7 1 2 2 ( 1 x 2 ) н и зька

Ризик 8 2 2 4 ( 2 x 2 ) середня

Ризик 9 1 2 2 (1 x 2 ) н и зька

Ризик 10 1 2 2 (1 x 2 ) н и зька

Ризик 11 1 2 2 (1 x 2 ) ни зька

Ризик 12 1 2 2 (1 x 2 ) н и зька



Додаток 6
до звіту за результатами оцінки 

корупційних ризиків у діяльності 
Рівненської обласної ради

Пріоритетність корупційних ризиків

Н аслідок Й мовірність

Н изька Середня Висока

В и сокий

С ередн ій

4 (2x2) 

4 (2x2) 

4 (2x2) 

4 ( 2 x 2 )  

4 ( 2 x 2 )

Н и зьки й

2 (1 x 2 )  

2 (1 x 2 )  

2 (1x2) 

2 (1x2) 

2 (1 x 2 )  

2 (1 x 2 )  

2 (1 x 2 )


