
 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

 

Наказ Державної екологічної інспекції України 

від “___” вересня 2020 року № ____ 

 
 

 

АНТИКОРУПЦІЙНА ПРОГРАМА 

Державної екологічної інспекції України на 2020-2021 роки 
 

I. Засади загальної відомчої політики з питань запобігання та виявлення 

корупції у діяльності Державної екологічної інспекції України 

 

Відповідно до Преамбули Кримінальної конвенції про боротьбу з 

корупцією від 27.01.1999 № ETS173, ратифікованою Україною шляхом 

прийняття Закону України від 18.10.2006 № 252-V “Про ратифікацію 

Кримінальної конвенції про боротьбу з корупцією”, корупція загрожує 

правопорядку, демократії та правам людини, руйнує належне управління, 

чесність та соціальну справедливість, перешкоджає конкуренції та економічному 

розвиткові, загрожує стабільності демократичних інститутів і моральним 

засадам суспільства. Саме тому питання запобігання, виявлення та протидії 

корупції є одним із основних напрямів діяльності України на шляху розбудови 

правової та демократичної держави. 

Антикорупційну програму Державної екологічної інспекції України  

на 2020-2021 роки (далі — Програма) розроблено відповідно до Конституції 

України, статті 19 Закону України “Про запобігання корупції”, 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, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 

22.01.2018 за № 87/31539, та з урахуванням положень Закону України “Про 

державну службу”, Методичних рекомендацій щодо підготовки антикорупційних 

програм органів влади, затверджених рішенням Національного агентства з 

питань запобігання корупції від 19.01.2017 № 31, постанови Кабінету Міністрів 

України від 03.11.2010 № 996 “Про забезпечення участі громадськості у 

формуванні та реалізації державної політики” та інших нормативно-правових 

актів. 

Засади загальної відомчої політики Держекоінспекції у сфері запобігання 

та виявлення корупції направлені на: 

широке залучення громадськості до процесів контролю за дотриманням 

вимог природоохоронного законодавства, аналіз виконання покладених на 

Держекоінспекцію функцій та завдань, з метою забезпечення відкритості та 

прозорості, як передумови належного доступу громадськості до інформації та 

результатів діяльності Держекоінспекції; 

тісну співпрацю із територіальними громадами при здійсненні 

повноважень у природоохоронній сфері; 
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безумовну та невідворотну реалізацію антикорупційного законодавства у 

діяльності Держекоінспекції. 

На виконання зазначених пріоритетів Держекоінспекцією здійснюється 

наступне: 

контроль за дотриманням державними службовцями вимог 

антикорупційного законодавства; 

забезпечення доступу громадськості до публічної інформації 

Держекоінспекції, в тому числі у сфері запобігання та виявлення корупції; 

запобігання та виявлення основних причин, умов та факторів, що сприяють 

вчиненню корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень; 

оцінка ефективності наявних механізмів та методів, спрямованих на 

запобігання та виявлення корупції у діяльності Держекоінспекції; 

ідентифікація передумов виникнення нових корупційних ризиків у 

діяльності Держекоінспекції; 

створення індикаторів для ефективного моніторингу стану виконання 

заходів, направлених на запобігання та виявлення корупції; 

контроль за дотриманням етичної поведінки, запобігання та врегулювання 

конфлікту інтересів у діяльності посадових осіб Держекоінспекції. 

За результатами стану виконання та ефективності заходів, передбачених 

Антикорупційною програмою Держекоінспекції на 2019 рік, встановлено, що 

визначені заходи, окрім передбаченого процесу створення у 2019 році системи 

електронного документообігу у територіальних органах Держекоінспекції, який 

завершено у 2020 році, були виконані своєчасно та в повному обсязі. Тому, 

визначені Програмою заходи із запобігання та виявлення корупції розроблено із 

урахуванням положень Антикорупційної програми Держекоінспекції на 2019 рік. 

Передбачені заходи із запобігання та виявлення корупції наведені у додатках до 

Програми. 

 

ІІ. Оцінка корупційних ризиків у діяльності Державної екологічної 

інспекції України 

 

Відповідно до наказу Держекоінспекції від 08.07.2020 № 244, керуючись 

Методологією оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади, 

затвердженої рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції 

від 02.12.2016 № 126, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28.12.2017 

за № 1718/29848, з метою здійснення ідентифікації корупційних ризиків, 

визначення чинників їх виникнення та заходів запобігання і мінімізації 

корупційних ризиків, затверджено склад Комісії з проведення оцінки 

корупційних ризиків Державної екологічної інспекції України (далі — Комісія). 

Комісією визначено об’єкти корупційних ризиків у діяльності 

Держекоінспекції, пов’язані із здійсненням організаційно-розпорядчих та 

контрольно-наглядових повноважень, в тому числі управлінням персоналом та 

реалізацією внутрішнього контролю. При проведенні оцінки корупційних 

ризиків здійснено аналіз Антикорупційної програми Держекоінспекції на 2019 

рік та вжитих заходів щодо мінімізації корупційних ризиків і досягнутих 

результатів у сфері запобігання та виявлення корупції. 
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Оцінку корупційних ризиків здійснено із урахуванням особливостей 

напрямів діяльності Держекоінспекції та визначених чинним законодавством і 

Положенням про Державну екологічну інспекцію України, затвердженим 

постановою Кабінету Міністрів України від 19.04.2017 № 275, функцій, 

внутрішніх та зовнішніх чинників, які сприяють вчиненню корупційних або 

пов’язаних із корупцією правопорушень. Під час проведення оцінки корупційних 

ризиків проаналізовано функції та повноваження Держекоінспекції, в тому числі 

здійснення повноважень державними службовцями Держекоінспекції у зрізі 

вимог нормативно-правових актів України: Земельного кодексу України, Водного 

кодексу України, Кодексу України про надра, Лісового кодексу України, Кодексу 

України про адміністративні правопорушення, Господарського кодексу, Закону 

України “Про звернення громадян”, Закону України “Про доступ до публічної 

інформації”, Закону України “Про охорону навколишнього природного 

середовища”, Закону України “Про мисливське господарство та полювання”, 

Закону України “Про природно-заповідний фонд”, Закону України “Про 

ліцензування певних видів господарської діяльності”, Закону України “Про 

рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів”, 

Закону України “Про Червону книгу України”, Закону України “Про відходи”, 

Закону України “Про охорону атмосферного повітря”, Закону України “Про 

Основні засади (стратегію) державної екологічної політики на період до 2030 

року”, Закону України “Про основні засади державного нагляду (контролю) у 

сфері господарської діяльності”, розпорядження Кабінету Міністрів України від 

21.02.2018 № 102 “Питання реалізації Концепції реформування системи 

державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного 

середовища”, розпорядження Кабінету Міністрів України від 31.05.2017  

№ 616-Р “Про схвалення Концепції реформування системи державного нагляду 

(контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища”, та інших. 

На виконання наказу Держекоінспекції від 08.07.2020 № 244 Комісією 

підготовлено Звіт за результатами проведення оцінки корупційних ризиків у 

Державній екологічній інспекції України на 2020-2021 роки (далі – Звіт), 

формальне визначення корупційних ризиків за результатами їх ідентифікації у 

діяльності Держекоінспекції (додаток 1 до Звіту), опис ідентифікованих 

корупційних ризиків у діяльності Держекоінспекції, чинників корупційних 

ризиків та можливих наслідків корупційних правопорушень чи правопорушень, 

пов’язаних з корупцією (додаток 2), таблицю оцінених корупційних ризиків та 

заходів щодо їх усунення (додаток 3). 

 

ІІІ. Заходи щодо усунення виявлених корупційних ризиків, 

осіб, відповідальних за їх виконання, строки та необхідні ресурси 

 

За результатами проведеної оцінки корупційних ризиків у діяльності 

Держекоінспекції на 2020-2021 роки здійснено формальне визначення 

корупційних ризиків, опис ідентифікованих корупційних ризиків у діяльності 

Держекоінспекції, чинників корупційних ризиків і можливих наслідків 

корупційних правопорушень чи правопорушень, пов’язаних з корупцією та 

визначено механізми мінімізації корупційних ризиків, заходи щодо усунення 
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виявлених корупційних ризиків, осіб (структурні підрозділи Держекоінспекції), 

відповідальних за їх виконання, строки та необхідні для цього ресурси. 

 

ІV. Навчання та заходи з поширення інформації щодо програм 

антикорупційного спрямування 

 

На виконання вимог Закону України “Про запобігання корупції” та 

Положення про Сектор з питань запобігання та виявлення корупції 

Держекоінспекції, Сектором з питань запобігання та виявлення корупції (далі — 

Сектор) передбачено здійснення організаційно-роз’яснювальної роботи з питань 

запобігання та виявлення корупції на постійній основі. Протягом 2020-2021 років 

передбачено проведення круглих столів, брифінгів, короткострокових навчань-

семінарів з питань запобігання та виявлення корупції для працівників 

Держекоінспекції, її територіальних та міжрегіональних територіальних органів. 

Працівниками Сектору планується проведення короткострокових семінарів-

навчань для працівників Держекоінспекції: 

1. у березні 2020 року на тему “Актуальні питання електронного 

декларування”; 

2. після прийняття Державної програми з виконання Антикорупційної 

стратегії стосовно основних положень, визначених Законом України “Про 

запобігання корупції”; 

3. у березні 2021 року на тему “Актуальні питання у сфері запобігання 

та виявлення корупції”. 

Держекоінспекцією здійснюється постійний контроль за організацією та 

проведенням навчальних заходів уповноваженими особами з питань запобігання 

та виявлення корупції територіальних та міжрегіональних територіальних 

органів Держекоінспекції. 

Працівниками Сектору на постійній основі здійснюється надання 

консультаційної та методичної допомоги державним службовцям 

Держекоінспекції щодо застосування актів законодавства з питань етичної 

поведінки і дотримання антикорупційного законодавства. Під час чергового 

етапу електронного декларування та подачі декларацій суб’єктами, 

уповноваженими на здійснення функцій держави, працівниками Сектору 

проводиться методично-роз’яснювальна робота з питань змін електронно-

цифрового підпису та/або електронної скриньки суб’єкта подачі декларації, 

заповнення та подачі декларації, в тому числі виправленої. 

 

V. Процедури щодо моніторингу, оцінки виконання та періодичного 

перегляду Антикорупційної програми Державної екологічної інспекції 

України на 2020-2021 роки 

 

Загальну координацію та контроль за ходом виконання заходів Програми, 

зазначених у Таблиці оцінених корупційних ризиків та заходів щодо їх усунення 

(додаток 3 до Звіту) здійснює Сектор. Для здійснення моніторингу виконання 

Програми Сектору надається право отримувати у письмовій формі інформацію 

від посадових осіб Держекоінспекції та її та міжрегіональних територіальних 
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органів про результати реалізації визначених у ній заходів. За результатами 

виконання Програми та не пізніше 15 лютого 2020 року та 15 лютого 2021 року 

Сектор готує та надає Голові Держекоінспекції та Національному агентству з 

питань запобігання корупції інформацію про виконання Програми. 

Процедура оцінки виконання Програми здійснюється з урахуванням 

своєчасності, повноти реалізації закріплених у ній заходів та результатів їх 

здійснення. 

У разі виявлення корупційних ризиків, які не були включені до 

антикорупційної програми за звітний період, Програма підлягає перегляду. 

Перегляд Програми здійснюється на підставі оформлення Держекоінспекцією 

відповідного розпорядчого документу (наказу). 

Програма може бути переглянута у разі виявлення неефективності 

визначених у Програмі заходів із мінімізації корупційних ризиків під час 

здійснення моніторингу виконання Програми та у разі внесення змін до 

законодавства, що впливає на діяльність Держекоінспекції. 

Протягом 30 днів з дня прийняття Державної програми з виконання 

Антикорупційної стратегії, Програма підлягає обов’язковому перегляду. 

 

 

Завідувач Сектору з питань 

запобігання та виявлення корупції                                           О.Ю. Ковальчук 

 

 

 



Додаток 1 

до Антикорупційної програми 

Державної екологічної інспекції України на 2020-

2021 роки 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

 

Голова  

Державної екологічної інспекції України 

 

_________________А.М. Мальований 

_____________________ 2020 року 
 

 

ЗВІТ 

за результатами проведення оцінки корупційних 

ризиків у Державній екологічній інспекції України на 2020-2021 роки 

 

Відповідно до наказу Державної екологічної інспекції України (далі — 

Держекоінспекція) від 08.07.2020 № 244, керуючись Методологією оцінювання 

корупційних ризиків у діяльності органів влади, затвердженої рішенням 

Національного агентства з питань запобігання корупції від 02.12.2016 № 126, 

зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28.12.2017 за № 1718/29848, з 

метою здійснення ідентифікації корупційних ризиків, визначення чинників їх 

виникнення та заходів запобігання і мінімізації корупційних ризиків, утворено 

Комісію з проведення оцінки корупційних ризиків Державної екологічної 

інспекції України (далі — Комісія) у наступному складі: 

 
Мальований Андрій Миколайович Голова Державної екологічної інспекції 

України, голова Комісії з проведення оцінки 

корупційних ризиків у Державній 

екологічної інспекції України  

Ковальчук Олександр Юрійович Завідувач Сектору з питань запобігання та 

виявлення корупції, заступник голови 

Комісії 

Пєндєлєєва Марія Володимирівна Головний спеціаліст Сектору взаємодії з 

громадськістю та ЗМІ, секретар Комісії 

Черевко Віктор Миколайович Начальник Управління державного 

екологічного нагляду (контролю) природних 

ресурсів 

Литвиненко Вадим Олександрович Начальник Управління державного 

екологічного нагляду (контролю) 

біоресурсів 



Федоренко Олександр Вікторович Начальник Управління організаційної 

діяльності 

Павленко Олег Васильович Заступник начальника Управління 

державного екологічного нагляду 

(контролю) промислового забруднення, 

начальник відділу державного екологічного 

нагляду (контролю) атмосферного повітря 

Петренко Валентина Вікторівна Начальник Відділу бухгалтерського обліку 

та фінансів 

Павленко Людмила Олександрівна Начальник Відділу управління персоналом 

Горбачов Олег Олександрович Заступник начальника Відділу правового 

забезпечення 

Зубович Ігор Олегович Завідувач Сектору з внутрішнього аудиту 

Грицан Наталія Анатоліївна  Завідувач Сектору взаємодії з центральними 

органами виконавчої влади та місцевого 

самоврядування 

Розсоха Анатолій Миколайович 

 

Головний спеціаліст з питань мобілізаційної 

роботи 
 

Соніч Станіслав Станіславович Головний спеціаліст з питань міжнародного 

співробітництва 

 

Комісією визначено об’єкти корупційних ризиків у діяльності 

Держекоінспекції, пов’язані із здійсненням організаційно-розпорядчих та 

контрольно-наглядових повноважень, в тому числі управлінням персоналом та 

реалізацією внутрішнього контролю. При проведенні оцінки корупційних 

ризиків здійснено аналіз антикорупційної програми Держекоінспекції за 2019 

рік, вжитих заходів щодо мінімізації корупційних ризиків та досягнутих 

результатів у сфері запобігання та виявлення корупції. 

Оцінку корупційних ризиків здійснено із урахуванням особливостей 

напрямів діяльності Держекоінспекції та визначених чинним законодавством і 

Положенням про Держекоінспекцію функцій, внутрішніх та зовнішніх чинників, 

які сприяють вчиненню корупційних або пов’язаних із корупцією 

правопорушень. Під час проведення оцінки корупційних ризиків проаналізовано 

функції та повноваження Держекоінспекції, в тому числі здійснення 

повноважень державними службовцями Держекоінспекції у зрізі вимог 

нормативно-правових актів України: Земельного кодексу України, Водного 



кодексу України, Кодексу України про надра, Лісового кодексу України, Кодексу 

України про адміністративні правопорушення, Господарського кодексу, Закону 

України “Про звернення громадян”, Закону України “Про доступ до публічної 

інформації”, Закону України “Про охорону навколишнього природного 

середовища”, Закону України “Про мисливське господарство та полювання”, 

Закону України “Про природно-заповідний фонд”, Закону України “Про 

ліцензування певних видів господарської діяльності”, Закону України “Про 

рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів”, 

Закону України “Про Червону книгу України”, Закону України “Про відходи”, 

Закону України “Про охорону атмосферного повітря”, Закону України “Про 

Основні засади (стратегію) державної екологічної політики на період до 2030 

року”, Закону України “Про основні засади державного нагляду (контролю) у 

сфері господарської діяльності”, розпорядження Кабінету Міністрів України від 

21.02.2018 № 102 “Питання реалізації Концепції реформування системи 

державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного 

середовища”, розпорядження Кабінету Міністрів України  

від 31.05.2017 № 616-Р “Про схвалення Концепції реформування системи 

державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного 

середовища”, та інших. 

За результатами проведення оцінки корупційних ризиків у діяльності, 

Комісією підготовлено формальне визначення корупційних ризиків за 

результатами їх ідентифікації у діяльності Держекоінспекції (додаток 1), опис 

ідентифікованих корупційних ризиків у діяльності Держекоінспекції, чинників 

корупційних ризиків та можливих наслідків корупційних правопорушень чи 

правопорушень, пов’язаних з корупцією (додаток 2), таблицю оцінених 

корупційних ризиків та заходів щодо їх усунення (додаток 3). 

 

 

Завідувач Сектору з питань 

запобігання та виявлення корупції                                                    О.Ю. Ковальчук 



Додаток 2 

до Звіту за результатами проведення оцінки корупційних 

ризиків у діяльності Державної екологічної інспекції 

України на 2020-2021 роки 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

 

Голова  

Державної екологічної інспекції України 

 

_____________________ А.М. Мальований 

_____________________ 2020 року 

 

 

Опис ідентифікованих корупційних ризиків у діяльності Держекоінспекції, 

чинників корупційних ризиків та можливих наслідків корупційних правопорушень чи правопорушень, 

пов’язаних з корупцією 
 

Ідентифікований 

корупційний ризик 

Опис 

ідентифікованого 

корупційного ризику 

Чинники 

корупційного ризику 

Можливі наслідки 

корупційного 

правопорушення чи 

правопорушення, 

пов’язаного з 

корупцією 
1 2 3 4 

Корупційні ризики, пов’язані із здійсненням контрольно-наглядових функцій 

Невжиття заходів 

уповноваженими особами з 

питань запобігання та 

виявлення корупції, 

направлених на перевірку 

можливого зловживання 

посадовими особами 

Корупційний ризик полягає у невжитті 

заходів уповноваженими особами з 

питань запобігання та виявлення 

корупції, направлених на перевірку 

можливого відображення викривлених 

даних (в частині розмірів та ваги 

біоресурсів) державними інспекторами з 

Недостатній контроль за 

здійсненням повноважень 

посадовими особами 

територіальних або 

міжрегіональних територіальних 

органів Держекоінспекції, які 

беруть участь у процесі вселення 

Погіршення екологічного 

стану регіону; фінансові 

втрати держави; вчинення 

корупційного або 

пов’язаного з корупцією 

правопорушення; 

погіршення репутації 

 



територіальних або 

міжрегіональних 

територіальних органів 

Держекоінспекції своїми 

повноваженнями при 

здійснені заходів 

державного нагляду 

(контролю) дотримання 

вимог природоохоронного 

законодавства у сфері 

тваринного світу та 

біоресурсів суб’єктами 

господарювання. 

охорони навколишнього природного 

середовища у відповідних актах  про 

виконання робіт із вселення водних 

біоресурсів у рибогосподарський водний 

об'єкт суб’єктами господарювання. При 

цьому, у Держекоінспекції відсутня 

інформація стосовно кількісті 

проведених перевірок уповноваженими 

особами з питань запобігання та 

виявлення корупції заходів щодо 

здійснених посадовими особами 

територіальних або міжрегіональних 

територіальних органів 

Держекоінспекції заходів державного 

нагляду (контролю) дотримання вимог 

природоохоронного законодавства при 

вселенні водних біоресурсів суб’єктами 

господарювання. 

біоресурсів, та уповноваженими 

особами з питань запобігання та 

виявлення корупції.  

державного органу. 

Невжиття заходів 

уповноваженими особами з 

питань запобігання та 

виявлення корупції, 

направлених на перевірку 

можливого зловживання 

посадовими особами 

Державної екологічної 

інспекції України та її 

територіальних органів 

своїми повноваженнями при 

здійсненні заходів 

державного нагляду 

(контролю) за поверненням 

диких тварин та інших 

об'єктів тваринного світу, 

Корупційний ризик полягає у невжитті 

заходів уповноваженими особами з 

питань запобігання та виявлення 

корупції, направлених на перевірку 

можливого зловживання посадовими 

особами територіальних або 

міжрегіональних територіальних органів 

органів Держекоінспекції своїми 

повноваженнями при здійсненні заходів 

державного нагляду (контролю) за 

поверненням диких тварин та інших 

об'єктів тваринного світу, внесених до 

Червоної книги України, у природне 

середовище та можливість відображення 

неправдивої інформації у відповідному 

акті. При цьому, у Держекоінспекції 

Недостатній контроль за 

здійсненням повноважень 

посадовими особами 

територіальних або 

міжрегіональних територіальних 

органів Держекоінспекції, які 

беруть участь у процесі повернення 

диких тварин та інших об'єктів 

тваринного світу, внесених до 

Червоної книги України, у 

природне середовище, та 

уповноваженими особами з питань 

запобігання та виявлення корупції. 

Погіршення екологічного 

стану регіону; фінансові 

втрати держави; вчинення 

корупційного або 

пов’язаного з корупцією 

правопорушення; 

погіршення репутації 

державного органу. 



внесених до Червоної книги 

України, у природне 

середовище та можливість 

відображення неправдивої 

інформації у відповідному 

акті.  

відсутня інформація стосовно кількісті 

проведених перевірок уповноваженими 

особами з питань запобігання та 

виявлення корупції щодо здійснених 

посадовими особами територіальних або 

міжрегіональних територіальних органів 

Держекоінспекції заходів державного 

нагляду (контролю) за поверненням 

диких тварин та інших об'єктів 

тваринного світу, внесених до Червоної 

книги України, у природне середовище. 

Невжиття 

уповноваженими особами з 

питань запобігання та 

виявлення корупції заходів 

щодо перевірки наповнення 

автоматизованої системи 

державного нагляду 

(контролю), що створює 

можливість зловживання 

посадовими особами 

територіальних та 

міжрегіональних 

територіальних органів 

Держекоінспекції своїми 

повноваженнями шляхом 

змінення актів/приписів, 

створених за результатами 

здійснення заходів 

державного нагляду 

(контролю) дотримання 

вимог природоохоронного 

законодавства. 

Після здійснення заходів державного 

нагляду (контролю) дотримання вимог 

природоохоронного законодавства, до 

автоматизованої системи державного 

нагляду (контролю) вносяться відповідні 

відомості та документи, створені в 

результаті здійснення перевірки. Вказане 

створює можливість зловживання 

посадовими особами територіальних або 

міжрегіональних територіальних органів 

Держекоінспекції своїми 

повноваженнями, яке полягає у 

неправомірному внесенні змін до 

актів/приписів, створених за 

результатами здійснення заходів 

державного нагляду (контролю) за 

дотриманням вимог природоохоронного 

законодавства  суб’єктами 

господарювання. При цьому, у 

Держекоінспекції відсутня інформація 

стосовно кількісті проведених перевірок 

уповноваженими особами з питань 

запобігання та виявлення корупції щодо 

Недостатній контроль за 

здійсненням контролю 

уповноваженими особами з питань 

запобігання та виявлення корупції 

за процесом наповнення 

автоматизованої системи 

державного нагляду (контролю). 

Вчинення корупційного або 

пов’язаного з корупцією 

правопорушення; фінансові 

втрати держави; вчинення 

корупційного або 

пов’язаного з корупцією 

правопорушення; 

погіршення репутації 

державного органу. 



наповнення автоматизованої системи 

державного нагляду (контролю). 

Можливість зловживання 

посадовими особами 

територіальних або 

міжрегіональних 

територіальних органів 

Держекоінспекції своїми 

повноваженнями стосовно 

перевірки виконання 

приписів щодо усунення 

виявлених порушень вимог 

природоохоронного 

законодавства, наданих 

суб’єктам господарювання 

державними інспекторами з 

охорони навколишнього 

природного середовища в 

рамках здійснення заходів 

державного нагляду 

(контролю) дотримання 

вимог природоохоронного 

законодавства. 

Можливість зловживання посадовими 

особами територіальних або 

міжрегіональних територіальних органів 

Держекоінспекції своїми 

повноваженнями стосовно перевірки 

виконання приписів щодо усунення 

виявлених порушень вимог 

природоохоронного законодавства, 

наданих суб’єктам господарювання 

державними інспекторами з охорони 

навколишнього природного середовища 

в рамках здійснення заходів державного 

нагляду (контролю) дотримання вимог 

природоохоронного законодавства. При 

цьому, згідно статті 38 КУпАП винних 

осіб можливо притягнути до 

адміністративної відповідальності за 

невиконання законних розпоряджень чи 

приписів посадових осіб органів, які 

здійснюють державний контроль у галузі 

охорони навколишнього природного 

середовища, використання природних 

ресурсів, радіаційної безпеки або 

охорону природних ресурсів, за  

статтею 188-5 КУпАП не пізніш як через 

два місяці з дня граничної дати для 

усунення виявлених порушень вимог 

природоохоронного законодавства, 

вказаної державним інспектором з 

охорони навколишнього природного 

середовища у приписі. 

Недостатній контроль за 

процесом здійснення перевірок 

посадовими особами 

територіальних або 

міжрегіональних територіальних 

органів Держекоінспекції 

виконання приписів щодо усунення 

виявлених порушень вимог 

природоохоронного законодавства, 

наданих суб’єктам господарювання 

державними інспекторами з 

охорони навколишнього 

природного середовища в рамках 

здійснення заходів державного 

нагляду (контролю) дотримання 

вимог природоохоронного 

законодавства. 

Вчинення корупційного або 

пов’язаного з корупцією 

правопорушення; фінансові 

втрати держави; вчинення 

корупційного або 

пов’язаного з корупцією 

правопорушення; 

погіршення репутації 

державного органу. 

Можливість зловживання На сьогодні відсутні нормативно- Відсутність нормативно-правових Вчинення корупційного або 



посадовими особами 

Держекоінспекції, 

територіальних або 

міжрегіональних 

територіальних органів 

Держекоінспекції своїми 

повноваженнями при 

здійсненні державного 

нагляду (контролю) за 

додержанням центральними 

органами виконавчої влади 

та їх територіальними 

органами 

природоохоронного 

законодавства, а також 

органами місцевого 

самоврядування в частині 

здійснення делегованих їм 

повноважень органів 

виконавчої влади. 

правові акти, які визначають порядок 

проведення (здійснення) заходів 

державного нагляду (контролю)  за 

додержанням центральними органами 

виконавчої влади та їх територіальними 

органами природоохоронного 

законодавства, а також органами 

місцевого самоврядування в частині 

здійснення делегованих їм повноважень 

органів виконавчої влади. 

Вищевказане створює корупційні 

ризики та неузгодженості при проведені 

посадовими особами Держекоінспекції, 

територіальних або міжрегіональних 

територіальних органів 

Держекоінспекції вищевказаних заходів. 

актів, які визначають порядок 

проведення (здійснення) заходів 

державного нагляду (контролю)  за 

додержанням центральними 

органами виконавчої влади та їх 

територіальними органами 

природоохоронного законодавства,  

а також органами місцевого 

самоврядування в частині 

здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої 

влади. 

 

пов’язаного з корупцією 

правопорушення; фінансові 

втрати держави; вчинення 

корупційного або 

пов’язаного з корупцією 

правопорушення; 

погіршення репутації 

державного органу. 

Корупційні ризики, пов’язані із управлінням персоналу та внутрішнім контролем 

Відсутність у нормативно-

правових актах 

зобов’язання щодо 

проведення спеціальної 

перевірки стосовно 

кандидатів на посади 

державної служби категорії 

“В”. 

Можливість призначення на посаду 

державної служби особи, яка подала 

підроблені документи, недостовірні 

відомості щодо себе або не відповідає 

встановленим вимогам. 

Відсутність у нормативно-

правових актах зобов’язання щодо 

проведення спеціальної перевірки 

стосовно кандидатів на посади 

державної служби категорії “В”.  

Вчинення корупційного або 

пов’язаного з корупцією 

правопорушення; 

погіршення репутації 

державного органу. 

 

Можливість зловживання 

повноваженнями 

державними службовцями 

територіальних або 

міжрегіональних 

Під час співбесіди конкурсними 

комісіями із кандидатами на зайняття 

вакантних посад державної служби 

можливе незабезпечення рівності умов 

для усіх кандидатів, яке полягає у 

Недостатній контроль при 

проведені співбесіди  під час 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад державної служби. 

Погіршення репутації 

державного органу; 

можливі судові процеси 

проти територіальних або 

міжрегіональних 



територіальних органів 

Держекоінспекції 

конкурсними комісіями під 

час проведення конкурсу на 

зайняття вакантних посад 

державної служби. 

суб’єктивному підході при наданні 

запитань кандидатам на посади 

державної служби (наприклад, різна 

кількість та складність запитань для 

різних кандидатів). 

територіальних органів 

Держекоінспекції. 

Можливість зловживання 

повноваженнями 

посадовими особами 

територіальних або 

міжрегіональних 

територіальних органів 

Держекоінспекції при 

розгляді дисциплінарних 

справ дисциплінарними 

комісіями територіальних 

або міжрегіональних 

територіальних органів 

Держекоінспекції. 

Наявна можливість зловживання 

повноваженнями посадовими особами 

територіальних або міжрегіональних 

територіальних органів 

Держекоінспекції (членами 

дисциплінарної комісії) до посадових 

осіб, відносно яких порушено 

дисциплінарні провадження (наприклад, 

упереджене ставлення). 

Наявна можливість здійснення 

протиправного тиску на членів 

дисциплінарних комісій державними 

службовцями, відносно яких відкрито 

дисциплінарні провадження, при 

розгляді дисциплінарних справ 

дисциплінарними комісіями 

територіальних або міжрегіональних 

територіальних органів 

Держекоінспекції. 

Недостатній рівень контролю при 

розгляді дисциплінарних справ 

дисциплінарними комісіями 

територіальних або 

міжрегіональних територіальних 

органів Держекоінспекції.  

Погіршення репутації 

державного органу;  

можливі судові процеси 

проти територіальних або 

міжрегіональних 

територіальних органів 

Держекоінспекції. 

Корупційні ризики, пов’язані із здійсненням закупівель 

Наявний можливий 

корупційний ризик 

витрачання посадовими 

особами територіальних або 

міжрегіональних 

територіальних органів 

Держекоінспекції 

бюджетних коштів при 

Наявний можливий корупційний ризик 

витрачання бюджетних коштів при 

здійсненні закупівель, отриманні послуг 

за завищеними цінами. 

Недостатній рівень контролю при 

прийняті рішень про закупівлю 

товарів та послуг. 

Вчинення корупційного або 

пов’язаного з корупцією 

правопорушення; 

фінансові втрати; 

погіршення репутації 

державного органу; 

можливі судові процеси 

проти територіальних або 



здійсненні публічних  

закупівель, отриманні 

послуг за завищеними 

цінами. 

міжрегіональних 

територіальних органів 

Держекоінспекції. 

 

 

Завідувач Сектору з питань запобігання 

та виявлення корупції                                                                                                                                                     О.Ю. Ковальчук 
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ТАБЛИЦЯ 

оцінених корупційних ризиків та заходів щодо їх усунення 
 

Ідентифікований 

корупційний 

ризик 

Пріори-

тетність 

корупцій-

ного 

ризику 

(низька/ 

середня/ 

висока) 

Можливі наслідки 

правопорушення 

(корупційного чи 

пов’язаного з корупцією), 

спричинених цим 

ризиком 

Заходи щодо усунення 

корупційного ризику 

Відповідаль

-ний за 

виконання 

заходу 

Строк 

виконання 

заходу 

Ресурси 

для 

виконан

ня 

заходу 

Очікуваний 

результат 

Корупційні ризики, пов’язані із здійсненням контрольно-наглядових функцій 

1. Невжиття 

заходів 

уповноваженими 

особами з питань 

запобігання та 

виявлення 

корупції, 

Низька Погіршення екологічного 

стану регіону; фінансові 

втрати держави; вчинення 

корупційного або 

пов’язаного з корупцією 

правопорушення; 

Надання доручення 

керівникам 

територіальних та 

міжрегіональних 

територіальних органів 

Держекоінспекції про 

здійснення 

Сектор з 

питань 

запобігання 

та виявлення 

корупції 

 

 

 

 

До 31.12.2020 

Не 

потребує 

фінансо-

вих 

витрат 

Надано доручення 

керівникам 

територіальних та 

міжрегіональних 

територіальних органів 

Держекоінспекції про 

здійснення 



направлених на 

перевірку 

можливого 

зловживання 

посадовими 

особами 

територіальних 

або 

міжрегіональних 

територіальних 

органів 

Держекоінспекції 

своїми 

повноваженнями 

при здійсненні 

заходів 

державного 

нагляду 

(контролю) 

дотримання вимог 

природоохоронно

го законодавства у 

сфері тваринного 

світу та 

біоресурсів 

суб’єктами 

господарювання. 

погіршення репутації 

державного органу. 

відповідними 

уповноваженими 

особами з питань 

запобігання та 

виявлення корупції 

перевірок результатів 

направлення державних 

інспекторів із охорони 

навколишнього 

природного 

середовища для нагляду 

за процесом вселення 

біоресурсів у 

рибогосподарські водні 

об'єкти суб’єктами 

господарювання та 

здійснення 

відеофіксації процесу, з 

подальшим звітуванням 

завідувачу Сектору з 

питань запобігання та 

виявлення корупції 

Держекоінспекції. 

відповідними 

уповноваженими 

особами з питань 

запобігання та 

виявлення корупції 

перевірок направлення 

державних інспекторів 

із охорони 

навколишнього 

природного 

середовища для 

нагляду за процесом 

вселення біоресурсів у 

рибогосподарські водні 

об'єкти суб’єктами 

господарювання та 

здійснення 

відеофіксації процесу, з 

подальшим 

звітуванням завідувачу 

Сектору з питань 

запобігання та 

виявлення корупції 

Держекоінспекції. 

2. Невжиття 

заходів 

уповноваженими 

особами з питань 

запобігання та 

виявлення 

корупції, 

 Низька Погіршення екологічного 

стану регіону; фінансові 

втрати держави; вчинення 

корупційного або 

пов’язаного з корупцією 

правопорушення; 

Надання доручення 

керівникам 

територіальних та 

міжрегіональних 

територіальних органів 

Держекоінспекції про 

про здійснення 

Сектор з 

питань 

запобігання 

та виявлення 

корупції 

 

 

 

До 31.12.2020 

Не 

потребує 

фінансо-

вих 

витрат 

Надано доручення 

керівникам 

територіальних та 

міжрегіональних 

територіальних органів 

Держекоінспекції про 

про здійснення 



направлених на 

перевірку 

можливого 

зловживання 

посадовими 

особами 

територіальних 

або 

міжрегіональних 

територіальних 

органів 

Держекоінспекції 

своїми 

повноваженнями 

при здійсненні 

заходів 

державного 

нагляду 

(контролю) за 

поверненням 

диких тварин та 

інших об'єктів 

тваринного світу, 

внесених до 

Червоної книги 

України, у 

природне 

середовище та 

можливість 

відображення 

неправдивої 

інформації у 

відповідному акті. 

погіршення репутації 

державного органу. 

відповідними 

уповноваженими 

особами з питань 

запобігання та 

виявлення корупції 

перевірок результатів 

направлення державних 

інспекторів із охорони 

навколишнього 

природного 

середовища для 

здійснення 

відеофіксації за 

процесом повернення 

диких тварин та інших 

об'єктів тваринного 

світу, внесених до 

Червоної книги 

України, у природне 

середовище, з 

подальшим звітуванням 

завідувачу Сектору з 

питань запобігання та 

виявлення корупції 

Держекоінспекції. 

відповідними 

уповноваженими 

особами з питань 

запобігання та 

виявлення корупції 

перевірок результатів 

направлення 

державних інспекторів 

із охорони 

навколишнього 

природного 

середовища для 

здійснення 

відеофіксації за 

процесом повернення 

диких тварин та інших 

об'єктів тваринного 

світу, внесених до 

Червоної книги 

України, у природне 

середовище, з 

подальшим 

звітуванням завідувачу 

Сектору з питань 

запобігання та 

виявлення корупції 

Держекоінспекції. 



3. Невжиття 

уповноваженими 

особами з питань 

запобігання та 

виявлення 

корупції заходів 

щодо перевірки 

наповнення 

автоматизованої 

системи 

державного 

нагляду 

(контролю), що 

створює 

можливість 

зловживання 

посадовими 

особами 

територіальних та 

міжрегіональних 

територіальних 

органів 

Держекоінспекції 

своїми 

повноваженнями 

шляхом змінення 

актів/приписів, 

створених за 

результатами 

здійснення заходів 

державного 

нагляду 

(контролю) 

дотримання вимог 

Низька Вчинення корупційного або 

пов’язаного з корупцією 

правопорушення; 

погіршення репутації 

державного органу. 

 

Надання доручення 

керівникам 

територіальних та 

міжрегіональних 

територіальних органів 

Держекоінспекції про 

здійснення звітування 

завідувачу Сектору з 

питань запобігання та 

виявлення корупції 

Держекоінспекції 

стосовно вжитих 

заходів із контролю 

уповноваженими 

особами з питань 

запобігання та 

виявлення корупції 

відповідних 

територіальних та 

міжрегіональних 

територіальних органів 

Держекоінспекції за 

внесенням відповідної 

інформації та 

документів, створених 

за результатами 

здійсненої перевірки 

дотримання вимог 

природоохоронного 

законодавства 

суб’єктами 

господарювання, до 

автоматизованої 

Сектор з 

питань 

запобігання 

та виявлення 

корупції 

 

 

 

До 31.12.2020 

Не 

потребує 

фінансо-

вих 

витрат 

Надано доручення 

керівникам 

територіальних та 

міжрегіональних 

територіальних органів 

Держекоінспекції про 

здійснення звітування 

завідувачу Сектору з 

питань запобігання та 

виявлення корупції 

Держекоінспекції 

стосовно вжитих 

заходів із контролю 

уповноваженими 

особами з питань 

запобігання та 

виявлення корупції 

відповідних 

територіальних та 

міжрегіональних 

територіальних органів 

Держекоінспекції за 

внесенням відповідної 

інформації та 

документів, створених 

за результатами 

здійсненої перевірки 

дотримання вимог 

природоохоронного 

законодавства 

суб’єктами 

господарювання, до 

автоматизованої 



природоохоронно

го законодавства. 

системи державного 

нагляду (контролю). 

системи державного 

нагляду (контролю). 

4. Можливість 

зловживання 

посадовими 

особами 

територіальних 

або 

міжрегіональних 

територіальних 

органів 

Держекоінспекції 

своїми 

повноваженнями 

стосовно 

перевірки 

виконання 

приписів щодо 

усунення 

виявлених 

порушень вимог 

природоохоронно

го законодавства, 

наданих суб’єктам 

господарювання 

державними 

інспекторами з 

охорони 

навколишнього 

природного 

середовища в 

рамках здійснення 

заходів 

державного 

Висока Вчинення корупційного або 

пов’язаного з корупцією 

правопорушення; фінансові 

втрати держави; вчинення 

корупційного або 

пов’язаного з корупцією 

правопорушення; 

погіршення репутації 

державного органу. 

Надання доручення 

керівникам 

територіальних та 

міжрегіональних 

територіальних органів 

Держекоінспекції про 

здійснення звітування 

завідувачу Сектору з 

питань запобігання та 

виявлення корупції 

Держекоінспекції 

стосовно вжитих 

заходів із контролю 

уповноваженими 

особами з питань 

запобігання та 

виявлення корупції 

відповідних 

територіальних та 

міжрегіональних 

територіальних органів 

Держекоінспекції 

стосовно перевірок 

державними 

інспекторами з охорони 

навколишнього 

природного 

середовища виконання 

приписів щодо 

усунення виявлених 

порушень вимог 

природоохоронного 

Сектор з 

питань 

запобігання 

та виявлення 

корупції 

 

 

 

 

До 31.12.2020 

Не 

потребує 

фінансо-

вих 

витрат 

Надано доручення 

керівникам 

територіальних та 

міжрегіональних 

територіальних органів 

Держекоінспекції про 

здійснення звітування 

завідувачу Сектору з 

питань запобігання та 

виявлення корупції 

Держекоінспекції 

стосовно вжитих 

заходів із контролю 

уповноваженими 

особами з питань 

запобігання та 

виявлення корупції 

відповідних 

територіальних та 

міжрегіональних 

територіальних органів 

Держекоінспекції 

стосовно перевірок 

державними 

інспекторами з 

охорони 

навколишнього 

природного 

середовища виконання 

приписів щодо 

усунення виявлених 

порушень вимог 



нагляду 

(контролю) 

дотримання вимог 

природоохоронно

го законодавства. 

законодавства, наданих 

суб’єктам 

господарювання 

державними 

інспекторами з охорони 

навколишнього 

природного 

середовища в рамках 

здійснення заходів 

державного нагляду 

(контролю) дотримання 

вимог 

природоохоронного 

законодавства. 

природоохоронного 

законодавства, наданих 

суб’єктам 

господарювання 

державними 

інспекторами з 

охорони 

навколишнього 

природного 

середовища в рамках 

здійснення заходів 

державного нагляду 

(контролю) 

дотримання вимог 

природоохоронного 

законодавства. 

5. Можливість 

зловживання 

посадовими 

особами 

Держекоінспекції, 

територіальних 

або 

міжрегіональних 

територіальних 

органів 

Держекоінспекції 

своїми 

повноваженнями 

при здійсненні 

державного 

нагляду 

(контролю) за 

додержанням 

Висока Вчинення корупційного або 

пов’язаного з корупцією 

правопорушення; фінансові 

втрати держави; вчинення 

корупційного або 

пов’язаного з корупцією 

правопорушення; 

погіршення репутації 

державного органу. 

Розробити та 

направити до 

Міністерства захисту 

довкілля та природних 

ресурсів України 

Порядок здійснення 

заходів державного 

нагляду (контролю) за 

дотриманням вимог 

природоохоронного 

законодавства органами 

місцевого 

самоврядування, 

центральними 

органами виконавчої 

влади та їх 

територіальними 

органами, який 

Відділ 

правового 

забезпеченн

я 

До 01.06.2021 Не 

потребує 

Розроблено та 

направлено до 

Міністерства захисту 

довкілля та природних 

ресурсів України 

Порядок здійснення 

заходів державного 

нагляду (контролю) за 

дотриманням вимог 

природоохоронного 

законодавства 

органами місцевого 

самоврядування, 

центральними 

органами виконавної 

влади та їх 

територіальними  

органами, а також 



центральними 

органами 

виконавчої влади 

та їх 

територіальними 

органами 

природоохоронно

го законодавства, 

а також органами 

місцевого 

самоврядування в 

частині 

здійснення 

делегованих їм 

повноважень 

органів 

виконавчої влади. 

визначить порядок 

проведення 

(здійснення) заходів 

державного нагляду 

(контролю)  за 

додержанням 

центральними 

органами виконавчої 

влади та їх 

територіальними 

органами 

природоохоронного 

законодавства, а також 

органами місцевого 

самоврядування в 

частині здійснення 

делегованих їм 

повноважень органів 

виконавчої влади. 

Розробити та 

направити до 

Міністерства захисту 

довкілля та природних 

ресурсів України 

Уніфіковану форму 

акта, що складається за 

результатом проведення 

(здійснення) заходів 

державного нагляду 

(контролю)  за 

додержанням 

центральними 

органами виконавчої 

влади та їх 

органами місцевого 

самоврядування в 

частині здійснення 

делегованих їм 

повноважень органів 

виконавчої влади та 

Уніфіковану форму 

акту за результатами 

вищевказаних 

перевірок. 

 



територіальними 

органами 

природоохоронного 

законодавства, а також 

органами місцевого 

самоврядування в 

частині здійснення 

делегованих їм 

повноважень органів 

виконавчої влади. 

  

Корупційні ризики, пов’язані із управлінням персоналу та внутрішнім контролем 

6. Відсутність у 

нормативно-

правових актах 

зобов’язання 

щодо проведення 

спеціальної 

перевірки 

стосовно 

кандидатів на 

посади державної 

служби категорії 

“В”. 

Низька Вчинення корупційного або 

пов’язаного з корупцією 

правопорушення; 

погіршення репутації 

державного органу. 

 

У разі виникнення 

підозри щодо  

справжності поданих 

документів, 

направлення запитів до 

Міністерства освіти та 

науки України, інших 

державних органів та 

установ, в тому числі 

установи, яка видала 

посвідчення атестації 

щодо вільного 

володіння державною 

мовою з метою 

підтвердження поданих 

документів. 

Забезпечення 

проведення перевірки 

достовірності наданих 

претендентом на 

посаду відомостей про 

себе з оригіналами або 

Відділ 

управління 

персоналом  

та 

територіаль

ні органи 

Держеко-

інспекції 

 

При 

виникненні 

обгрутно-

ваної 

підозри 

(наприклад

, у випадку 

неспів-

падінь/про-

тирічь у 

поданих 

документа

х, 

наявності 

ознак 

підробки 

документів 

або при 

надходжен

ні 

повідомлен

ь про 

Не 

потребує 

фінансо-

вих 

витрат 

Підтверджено або 

спростовано підозри 

про недостовірність  

документів. 



завіреними копіями 

відповідних документів 

(у тому числі шляхом 

пошуку відомостей про 

фізичну особу у 

Єдиному державному 

реєстрі осіб, які 

вчинили корупційні або 

пов’язані з корупцією 

правопорушення), а 

також його 

відповідності 

кваліфікаційним 

вимогам. 

недосто-

вірну 

інформаці

ю у 

поданих 

документа

х) 

Можливість 

зловживання 

повноваженнями 

державними 

службовцями 

територіальних 

або 

міжрегіональних 

територіальних 

органів 

Держекоінспекції 

при проведенні 

конкурсного 

відбору 

конкурсними 

комісіями під час 

проведення 

конкурсу на 

зайняття 

вакантних посад 

Низька Погіршення репутації 

державного органу; 

можливі судові процеси 

проти територіальних або 

міжрегіональних 

територіальних органів 

Держекоінспекції. 

Надання доручення 

керівникам 

територіальних та 

міжрегіональних 

територіальних органів 

Держекоінспекції про 

включення до складу 

Комісії на зайняття 

вакантних посад 

державної служби 

уповноважених осіб з 

питань запобігання та 

виявлення корупції. 

Сектор з 

питань 

запобігання 

та виявлення 

корупції 

До 31.12.2020 Не 

потребує 

фінансо-

вих 

витрат 

Надано доручення 

керівникам 

територіальних та 

міжрегіональних 

територіальних органів 

Держекоінспекції про 

включення до складу 

Комісії на зайняття 

вакантних посад 

державної служби 

уповноважених осіб з 

питань запобігання та 

виявлення корупції. 



державної 

служби. 

8. Можливість 

зловживання 

повноваженнями 

державними 

службовцями 

посадовими 

особами 

територіальних 

або 

міжрегіональних 

територіальних 

органів 

Держекоінспекції 

при розгляді 

дисциплінарних 

справ 

дисциплінарними 

комісіями з 

розгляду 

дисципланарних 

справ 

територіальних 

або 

міжрегіональних 

територіальних 

органів 

Держекоінспекції. 

Низька Погіршення репутації 

державного органу; 

можливі судові процеси 

проти територіальних або 

міжрегіональних 

територіальних органів 

Держекоінспекції. 

Надання доручення 

керівникам 

територіальних та 

міжрегіональних 

територіальних органів 

Держекоінспекції про 

включення до складу 

Дисциплінарної комісії 

з розгляду 

дисциплінарних справ 

відповідного  

територіального або 

міжрегіонального 

територіального органу 

Держекоінспекції 

уповноваженої особи з 

питань запобігання та 

виявлення корупції. 

Сектор з 

питань 

запобігання 

та виявлення 

корупції 

До 31.12.2020 Не 

потребує 

фінансо-

вих 

витрат 

Надано доручення 

керівникам 

територіальних та 

міжрегіональних 

територіальних органів 

Держекоінспекції про 

включення до складу 

Дисциплінарної комісії 

з розгляду 

дисциплінарних справ 

відповідного  

територіального або 

міжрегіонального 

територіального 

органу 

Держекоінспекції 

уповноваженої особи з 

питань запобігання та 

виявлення корупції. 

Корупційні ризики, пов’язані із здійсненням закупівель 

9. Наявний 

можливий 

корупційний 

ризик витрачання 

Висока Вчинення корупційного або 

пов’язаного з корупцією 

правопорушення; 

Надання доручення 

керівникам 

територіальних та 

міжрегіональних 

Сектор з 

питань 

запобігання 

До 01.10.2020 Не 

потребує 

фінансо-

Надано доручення 

керівникам 

територіальних та 

міжрегіональних 



посадовими 

особами 

територіальних 

або 

міжрегіональних 

територіальних 

органів 

Держекоінспекції 

бюджетних 

коштів при 

здійсненні 

публічних  

закупівель, 

отриманні послуг 

за завищеними 

цінами. 

судові процеси проти 

Держекоінспекції; 

фінансові втрати; 

погіршення репутації 

державного органу. 

територіальних органів 

Держекоінспекції про 

включення до складу 

Тендерних комісій із 

здійснення публічних 

закупівель відповідного  

територіального або 

міжрегіонального 

територіального органу 

Держекоінспекції 

уповноваженої особи з 

питань запобігання та 

виявлення корупції. 

та виявлення 

корупції 

вих 

витрат 

територіальних органів 

Держекоінспекції про 

включення до складу 

Тендерних комісій із 

здійснення публічних 

закупівель 

відповідного  

територіального або 

міжрегіонального 

територіального 

органу 

Держекоінспекції 

уповноваженої особи з 

питань запобігання та 

виявлення корупції. 

 

 

Завідувач Сектору з питань запобігання 

та виявлення корупції                                                                                                                                                                 О.Ю. Ковальчук 


