
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Про затвердження Антикорупційної 
програми Хмельницької обласної дер-
жавної адміністрації на 2021-2023 роки 

 
 

Відповідно до статті 19 Закону України “Про запобігання корупції”, керую-
чись статтями 6, 39 Закону України “Про місцеві державні адміністрації”: 

1. Затвердити Антикорупційну програму Хмельницької обласної держав-
ної адміністрації на 2021-2023 роки (далі – Антикорупційна програма), що 
додається. 

2. Керівникам структурних підрозділів облдержадміністрації та її апарату, 
відповідальним за виконання заходів, передбачених Антикорупційною програ-
мою, надавати сектору з питань запобігання та виявлення корупції облдерж-
адміністрації щопівроку до 05 числа місяця, наступного за звітним періодом, 
інформацію про виконання зазначених заходів, для подальшого їх узагальнення 
та проведення моніторингу виконання Антикорупційної програми. 

3. Сектору з питань запобігання та виявлення корупції обласної держав-
ної адміністрації: 

1) направити у встановленому чинним законодавством порядку Анти-
корупційну програму на погодження до Національного агентства з питань 
запобігання корупції; 

2) забезпечити узагальнення наданої виконавцями Антикорупційної про-
грами інформації до 25 числа місяця, наступного за звітним періодом, та 
інформувати голову обласної державної адміністрації про стан виконання 
заходів, визначених у Антикорупційній програмі. 

4. Координацію роботи щодо виконання цього розпорядження покласти 
на Андрія П’ЯТНИЦЬКОГО, завідувача сектору з питань запобігання та вияв-
лення корупції обласної державної адміністрації.  

5. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою. 
 
 

Голова адміністрації           Сергій ГАМАЛІЙ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

П’ятницький А.В. 
76 53 88 
РГ – 1 
30.12.21 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Розпорядження голови обласної 
державної адміністрації  
______2021 № ______________

 

 

АНТИКОРУПЦІЙНА ПРОГРАМА 
Хмельницької обласної державної адміністрації  

на 2021-2023 роки 
 

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

а також виконання антикорупційної стратегії та державної 
антикорупційної програми 

 

Згідно зі статтями 118, 119 Конституції України Хмельницька обласна 
державна адміністрація (далі – облдержадміністрація) забезпечує виконання на 
території Хмельницької області Конституції України, законів України, актів 
Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої 
влади вищого рівня; дотримання законності та правопорядку, додержання прав 
та свобод громадян; виконання державних та регіональних програм соціально-
економічного та культурного розвитку; програм охорони довкілля; підготовку 
та виконання відповідних бюджетів, звітів про виконання відповідних бюд-
жетів та програм; взаємодію з органами місцевого самоврядування; реалізацію 
інших наданих державою, а також делегованих Хмельницькою обласною радою 
повноважень. 

Антикорупційну програму Хмельницької обласної державної адміністра-
ції на 2021-2023 роки (далі – Антикорупційна програма) розроблено відповідно 
до статті 19 Закону України “Про запобігання корупції” (далі – Закон), з до-
триманням вимог Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності 
органів влади, затвердженої рішенням Національного агентства з питань запо-
бігання корупції від 02 грудня 2016 № 126, зареєстрованим у Міністерстві 
юстиції України 28 грудня 2016 року за № 1718/29848, Порядку підготовки, 
подання антикорупційних програм на погодження до Національного агентства з 
питань запобігання корупції та здійснення їх погодження, затвердженого 
рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 08 грудня 
2017 року № 1379, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22 січня 
2018 року за № 87/31539, з урахуванням Методичних рекомендацій щодо підго-
товки антикорупційних програм органів влади, затверджених рішенням Націо-
нального агентства з питань запобігання корупції від 19 січня 2017 року № 31. 

Антикорупційна програма – це комплекс правил, стандартів і процедур 
щодо запобігання, виявлення та протидії корупції у діяльності органу виконав-
чої влади. Дія цієї Антикорупційної програми поширюється на всіх державних 
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службовців апарату, структурних підрозділів облдержадміністрації, районних 
державних адміністрацій (далі – райдержадміністрація), а також інших посадо-
вих осіб, які не є державними службовцями та перебувають у трудових відно-
синах з облдержадміністрацією. 

Засади загальної відомчої політики облдержадміністрації у сфері запобі-
гання та протидії корупції базуються на Законі, його виконанні структурними 
підрозділами облдержадміністрації, її апарату, райдержадміністраціями та їх 
посадовими особами, запровадженні ефективної внутрішньої системи контролю 
за виконанням вимог Закону. 

Загальна відомча політика облдержадміністрації ґрунтується на засадах: 

верховенства права; 

законності; 

дотримання етичних правил та доброчесності у відносинах державних 
службовців, інших посадових осіб облдержадміністрації з громадянами, юри-
дичними особами; 

відновлення порушених прав і законних інтересів громадян та юридичних 
осіб; 

формування негативного ставлення до корупції серед працівників обл-
держадміністрації; 

прозорості та відкритості; 

об’єктивності та неупередженості у реагуванні на факти порушень За-
кону; 

взаємодії з іншими державними органами; 

галузевої належності та всеохопленості; 

раціонального та ефективностивного використання бюджетних коштів; 

участі громадськості у заходах щодо запобігання та протидії корупції; 

дотриманні прав і свобод людини та громадянина. 

Антикорупційну програму розроблено з метою:  

застосування додаткових і посилення існуючих заходів, спрямованих на 
ефективне та дієве запобігання корупції у всіх сферах діяльності облдерж-
адміністрації; 

формування антикорупційної правосвідомості посадових осіб; 

реалізації ефективних механізмів запобігання корупції та конфлікту інте-
ресів; 

упровадження ефективної системи запобігання та виявлення корупції в 
облдержадміністрації та її структурних підрозділах; 

вжиття заходів, спрямованих на створення додаткових запобіжників вчи-
ненню корупційних і пов’язаних із корупцією правопорушень працівниками 
облдержадміністрації, збільшення рівня довіри населення до облдержадміні-
страції, забезпечення доброчесності працівників облдержадміністрації, здійс-
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нення контролю за дотриманням вимог законодавства щодо декларування 
майна, доходів і витрат суб’єктами декларування; 

виявлення корупційних ризиків, що можуть виникнути у службовій діяль-
ності посадових осіб; забезпечення своєчасного усунення умов і причин виник-
нення цих ризиків; 

запобігання порушенням етичних стандартів поведінки та організації конт-
ролю за дотриманням посадовими особами своїх повноважень і вимог, визначених 
положеннями про апарат, структурні підрозділи, посадовими інструкціями; 

відповідності прийнятих рішень вимогам законів та іншим нормативно-
правовим актам. 

Основними заходами з реалізації загальної відомчої політики щодо запо-
бігання та протидії корупції у сфері діяльності облдержадміністрації визначено: 

1) упровадження ефективних механізмів контролю за виконанням дер-
жавними службовцями та посадовими особами облдержадміністрації загальних 
правил поведінки, вимог, заборон та обмежень встановлених Законом; 

2) надання методичної та консультаційної допомоги з питань дотримання 
законодавства щодо запобігання корупції; 

3) проведення навчальних заходів з метою підвищення рівня професійної 
компетенції, правосвідомості, доброчесності державних службовців та посадо-
вих осіб, на яких поширюється дія Закону; 

4) посилення спроможності працівників структурних підрозділів обл-
держадміністрації та райдержадміністрацій, яких визначено уповноваженими 
особами з питань запобігання та виявлення корупції, зокрема, шляхом систе-
матичного проведення навчання для відповідних осіб; 

5) організація роботи з оцінки корупційних ризиків у сфері діяльності 
облдержадміністрації та її структурних підрозділів, визначення причин, що їх 
породжують, та умов, що їм сприяють, підготовка заходів щодо їх усунення, 
внесення голові облдержадміністрації відповідних пропозицій; 

6) забезпечення якісного добору кадрів на засадах неупередженого кон-
курсного відбору, а також їх об’єктивної атестації, щорічної оцінки виконання 
державними службовцями покладених на них обов’язків та завдань; 

7) перевірка факту подання суб’єктами декларування декларацій та 
повідомлення Національного агентства з питань запобігання та виявлення коруп-
ції (далі – Національне агентство) про випадки неподання або несвоєчасного 
подання таких декларацій у визначеному відповідно до Закону порядку; 

8) здійснення заходів з виявлення конфлікту інтересів, сприяння його вре-
гулюванню,інформування голови облдержадміністрації та Національного агент-
ства про виявлення конфлікту інтересів та заходи, вжиті з його врегулювання;  

9) здійснення контролю за дотриманням антикорупційного законодавства, 
у тому числі розгляд повідомлень про порушення вимог Закону у структурних 
підрозділах облдержадміністрації та її апарату, а також на підприємствах, 
установах, організаціях, що входять до сфери її управління; 
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10) заохочення та формування культури повідомлення про можливі факти 
корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень 
Закону; 

11) забезпечення функціонування внутрішніх та регулярних каналів пові-
домлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією право-
порушень, інших порушень Закону; 

12) забезпечення захисту працівників, які повідомили про порушення 
вимог Закону, від застосування заходів впливу з боку керівництва, відповідно 
до законодавства щодо захисту викривачів, співпраця з викривачами, забезпе-
чення дотримання їхніх прав та гарантій захисту, передбачених Законом; 

13) проведення службових розслідувань за кожним фактом корупційного 
правопорушення або правопорушення пов’язаного з корупцією за приписом 
Національного агентства або поданням спеціально уповноважених органів у 
сфері протидії корупції; 

14) інформування в установленому порядку відповідних спеціально упов-
новажених органів у сфері протидії корупції про факти, що можуть свідчити 
про вчинення корупційних правопорушень або правопорушень, пов’язаних з 
корупцією. 

15) забезпечення доступу до публічної інформації та дотримання прин-
ципів прозорості та неупередженості під час публічного висвітлювання на 
офіційному вебсайті облдержадміністрації інформації щодо її діяльності. 

Зазначений розділ Антикорупційної програми буде доповнено заходами з 
реалізації Антикорупційної стратегії та Державної антикорупційної програми, 
та включено до Антикорупційної програми після їх прийняття Верховною 
Радою України та затвердження Кабінетом Міністрів України в установленому 
порядку. 

Розділ ІІ 
Оцінка корупційних ризиків у діяльності облдержадміністрації, заходи 
щодо усунення виявлених корупційних ризиків, особи, відповідальні  

за їх виконання, строки та необхідні ресурси 
 

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

У рамках підготовки Антикорупційної програми відповідно до вимог 
Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади, 
затвердженої рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції 
від 02 грудня 2016 року № 126, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 
28 грудня 2016 року за № 1718/29848, та з урахуванням Методичних рекомен-
дацій щодо підготовки антикорупційних програм органів влади, затвердже-
них рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 
19.01.2017 року № 31, та розпорядження голови обласної державної адміні-
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страції від 20.07.2021 року № 617/2021-р “Про проведення оцінки корупційних 
ризиків у діяльності Хмельницької обласної державної адміністрації” в обл-
держадміністрації розпочато проведення оцінки корупційних ризиків. 

Оцінка корупційних ризиків проводилася Комісією з оцінки корупційних 
ризиків обласної державної адміністрації (далі – Комісія), затвердженою розпо-
рядженням голови обласної державної адміністрації від 16.09.2021 № 711/2021-р 
“Про створення комісії з оцінки корупційних ризиків обласної державної 
адміністрації”, відповідно до Положення про Комісію, затвердженого вказаним 
розпорядженням. 

З метою залучення до процесу оцінки корупційних ризиків представників 
громадськості та експертів, які володіють знаннями про внутрішнє і зовнішнє 
середовище облдержадміністрації та мають досвід роботи у сфері її діяльності, 
на офіційному вебсайті облдержадміністрації 22.07.2021 року було розміщено 
відповідне оголошення щодо можливості громадськості та експертів подати за-
явку про включення їх до складу Комісії або надати за наявності інформацію, 
яку може бути використано для ідентифікації корупційних ризиків у норма-
тивно-правових актах чи організаційно-управлінській діяльності облдержадмі-
ністрації, сектору з питань запобігання та виявлення корупції облдерж-
адміністрації на електронну адресу (antycorr@adm–km.gov.ua), для їх враху-
вання під час ідентифікації корупційних ризиків. 

До складу Комісії увійшли представники структурних підрозділів обл-
держадміністрації та окремих її апарату (управління фінансово-господарського 
забезпечення, відділ з питань персоналу та нагород, юридичний відділ, голов-
ний спеціаліст (з питань внутрішнього аудиту). 

Комісією складено Робочий план оцінки корупційних ризиків у діяль-
ності Хмельницької обласної державної адміністрації, затверджений 22 вересня 
2021 року головою комісії, у якому визначено 12 об’єктів оцінки корупційних 
ризиків з урахуванням загальних та спеціальних функцій обласної державної 
адміністрації та її повноважень відповідно до Закону України “Про місцеві 
державні адміністрації”. 

Попередню ідентифікацію та пропозиції щодо оцінки корупційних ризи-
ків у діяльності облдержадміністрації здійснено структурними підрозділами 
облдержадміністрації та її апарату, під час якої було опрацьовано нормативно-
правові акти, розпорядження голови, накази керівника апарату облдержадміні-
страції та її структурних підрозділів, що регулюють їх діяльність та діяльність 
посадових осіб, процеси прийняття управлінських рішень, звернення громадян, 
запити, інформацію з відкритих джерел (ЗМІ, соціальні мережі, відкриті дер-
жавні реєстри), результати анонімного опитування щодо їх ставлення до коруп-
ційних діянь та найбільш вразливих до корупції сфер діяльності державних органів. 

Комісією досліджено внутрішнє середовище облдержадміністрації та 
фактори, що можуть впливати на корупційну поведінку та рівень корупційних 
ризиків, а саме:  

організаційна структура облдержадміністрації; 
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склад керівництва та його обов’язки; 

повноваження та структура прийняття рішень; 

система внутрішнього контролю та аудиту; 

управління персоналом, професійне навчання та дисциплінарний процес; 

організація роботи щодо запобігання та виявлення корупції; 

основні інформаційні потоки та системи; 

процедура закупівель; 

процедура надання адміністративних послуг; 

бюджетна діяльність; 

управління фінансовими та матеріальними ресурсами; 

інші функції. 

За результатами проведеної оцінки корупційних ризиків у діяльності обл-
держадміністрації затверджено звіт Комісії (додаток до Антикорупційної програ-
ми), який включає опис ідентифікованих корупційних ризиків, чинники корупцій-
них ризиків та можливі наслідки корупційних правопорушень чи правопорушень, 
пов’язаних з корупцією (додаток 1 до звіту Комісії), пропозиції щодо заходів із 
усунення (зменшення) рівня виявлених корупційних ризиків, осіб, відповідальних 
за їх виконання, строки виконання та необхідні ресурси (додаток 2 до звіту Комісії). 
Звіт є невід’ємною частиною Антикорупційної програми. 

Розділ ІІІ 

Навчання та заходи з поширення інформації щодо 
Антикорупційної програми 

 

Підвищення рівня правової обізнаності та професійної компетенції дер-
жавних службовців та посадових осіб облдержадміністрації, її структурних під-
розділів та апарату, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери 
її управління, райдержадміністрацій, та ефективна робота сектору з питань 
запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації є одним з пріоритетів 
Антикорупційної програми. 

У Хмельницькому регіональному центрі підвищення кваліфікації запла-
новано та проводяться навчання з підвищення кваліфікації управлінських кад-
рів за професійними (сертифікованими) програмами, відповідно до затверд-
жених розпорядженнями голови обласної державної адміністрації планів-
графіків на відповідний період. За результатами підвищення кваліфікації, за 
умови успішного виконання програм, видається сертифікат або свідоцтво. 

Особам, яких уперше прийнято на державну службу, під час семінарів 
передбачено роз’яснення основних обов’язків, заборон, обмежень, вимог до 
службової поведінки, що застосовуються до працівника з метою протидії 
корупції, а також надання їм відповідних методичних матеріалів та контактної 
інформації посадових осіб або підрозділів, на які покладено функції з питань 
запобігання та виявлення корупції. 



 7

З метою сприяння вивченню особами, які претендують на заміщення ва-
кантних посад, основ антикорупційного законодавства, рекомендується органі-
зовувати в межах проведення конкурсних процедур анкетування, тестування або 
інші методи оцінки знань положень відповідних нормативно-правових актів. 

До проведення навчань з антикорупційної тематики та поширення інфор-
мації щодо програм антикорупційного спрямування серед посадових осіб орга-
нів державної влади, державних підприємств, установ та організацій, а також 
органів місцевого самоврядування залучаються представники облдержадміні-
страції, правоохоронних органів, експерти, фахівці та члени громадських орга-
нізацій з антикорупційної діяльності. 

Орієнтовний план навчань на період 2021-2023 років, які буде проведено 
сектором з питань запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації для 
державних службовців та посадових осіб апарату та структурних підрозділів 
облдержадміністрації, підприємств, установ, організацій, що належать до сфери 
її управління, райдержадміністрацій: 

№ 
з/п 

Тема семінару, тренінгу 
Строк 

проведення 
Виконавець 

1 2 3 4 

1 Запобігання корупційним та пов’язаним з ко-
рупцією правопорушенням, усунення їх нас-
лідків. Ризики під час виконання службових 
обов’язків та дотримання встановлених ви-
мог, обмежень та заборон. Кримінальна, адмі-
ністративна та дисциплінарна відповідаль-
ність за корупційні або пов’язані з корупцією 
правопорушення 

ІІ квартал 
2022, 2023 

років 

Сектор з питань 
запобігання та 

виявлення корупції 
облдержадміністрації 

2 Запобігання та врегулювання конфлікту інте-
ресів серед державних службовців та поса-
дових осіб, які підпадають під дію Закону 
України “Про запобігання корупції”. Алго-
ритм дій при виявленні конфлікту інтересів

ІІІ квартал 
2022, 2023 

років 

Сектор з питань 
запобігання та 

виявлення корупції 
облдержадміністрації 

3 Зміни в антикорупційному законодавстві 
України. Проведення тестування у сфері анти-
корупційного законодавства серед уповнова-
жених осіб з питань запобігання та виявлення 
корупції структурних підрозділів облдерж-
адміністрації, райдержадміністрацій 

ІV квартал 
2021, 2022, 
2023 років 

Сектор з питань 
запобігання та 

виявлення корупції 
облдержадміністрації 

4 Актуальні роз’яснення щодо застосування 
окремих положень Закону України “Про запо-
бігання корупції” стосовно заходів фінанси-
вого контролю під час повідомлення про сут-
тєві зміни в майновому стані та відкриття ва-
лютного рахунку в банку-нерезиденту суб’єк-
том декларування або членом його сім’ї

ІІІ квартал 
2022, 2023 

років 

Сектор з питань 
запобігання та 

виявлення корупції 
облдержадміністрації 
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1 2 3 4 
5 Єдиний державний реєстр заповнення декла-

рацій осіб, уповноважених на виконання функ-
цій держави або місцевого самоврядування. 
Правові аспекти заповнення електронних де-
кларацій. Контроль та повна перевірка декла-
рацій. Відповідальність за порушення вимог 
фінансового контролю. 

І квартал 
2022, 2023 

років 

Сектор з питань 
запобігання та 

виявлення корупції 
облдержадміністрації 

6 Формування культури повідомлення про 
можливі факти корупційного або пов’язаного 
з корупцією правопорушення, інших пору-
шень Закону України “Про запобігання ко-
рупції”. Поняття “викривач”, гарантії держав-
ного захисту викривачів та методи їх заохо-
чення. Повноваження уповноважених підроз-
ділів (уповноважених осіб) у сфері захисту 
викривачів.

ІІ квартал 
2022, 2023 

років 

Сектор з питань 
запобігання та 

виявлення корупції 
облдержадміністрації 

 

Зазначенні заходи можуть проводитися як самостійно, так і з залученням 
експертів з наукових установ та закладів освіти. При цьому щорічний моніто-
ринг рівня знань антикорупційного законодавства за допомогою анонімного 
опитування працівників дозволить сформувати тематику і програми систе-
матичних семінарів. 

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

У разі проведення Національним агентством, Українською школою уря-
дування, тренінгів, семінарів, “круглих столів” та інших навчальних заходів з 
питань дотримання вимог антикорупційного законодавства буде забезпечено 
участь у вказаних заходах державних службовців або посадових осіб обл-
держадміністрації. 

Розділ ІV 
Процедури щодо моніторингу, оцінки виконання та  
періодичного перегляду Антикорупційної програми 

 

Моніторинг виконання Антикорупційної програми. 

Контроль за ходом виконання Антикорупційної програми здійснює го-
лова облдержадміністрації. 

Загальну координацію та аналіз стану виконання заходів. передбачених в 
Антикорупційній програмі. здійснює голова Комісії. 

Для здійснення належної та об’єктивної оцінки результатів виконання за-
ходів, передбачених Антикорупційною програмою, керівники структурних підроз-
ділів апарату та облдержадміністрації щопівроку до 05 числа місяця, наступ-
ного за звітним періодом, надають сектору з питань запобігання та виявлення 
корупції облдержадміністрації інформацію про результати виконання заходів, 
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передбачених Антикорупційною програмою, за виконання яких вони є відпові-
дальними. 

Суб’єктом, відповідальним за періодичний моніторинг виконання 
Антикорупційної програми, є сектор з питань запобігання та виявлення коруп-
ції облдержадміністрації. Сектор з питань запобігання та виявлення корупції 
облдержадміністрації забезпечує узагальнення наданої виконавцями Антико-
рупційної програми інформації до 25 числа місяця, наступного за звітним 
періодом, та інформує голову облдержадміністрації про стан виконання за-
ходів, визначених Антикорупційною програмою. 

Звіт про результати моніторингу виконання Антикорупційної програми за 
перше півріччя та за рік розміщуються на офіційному сайті облдержадміні-
страції у розділі “Запобігання проявам корупції”. 

Оцінка виконання Антикорупційної програми. 

Оцінка виконання Антикорупційної програми здійснюється за критеріями 
своєчасності, повноти реалізації закріплених у ній заходів та їх результатів 
(впливу результатів вжитих заходів на стан дотримання вимог Закону та/або 
рівні пріоритетності корупційних ризиків шляхом порівняння ситуації до 
прийняття Антикорупційної програми та після її упровадження). 

Суб’єктом, відповідальним за здійснення оцінки виконання Антикоруп-
ційної програми, є Комісія.  

Оцінка виконання Антикорупційної програми здійснюється у термін до 
25 січня кожного календарного року.  

Для здійснення оцінки виконання Антикорупційної програми Комісія має 
право одержувати від структурних підрозділів облдержадміністрації інфор-
мацію, залучати в установленому порядку працівників структурних підрозділів 
облдержадміністрації, які не входять до її складу. 

У період між засіданнями Комісії безпосередня організація роботи з вико-
нання Антикорупційної програми та формування пропозицій щодо її перегляду 
покладається на завідувача сектору з питань запобігання та виявлення корупції 
облдержадміністрації, контроль за виконанням заходів Антикорупційної про-
грами – на голову Комісії. 

Звіт про результати оцінки виконання Антикорупційної програми розмі-
щується на офіційному вебсайті облдержадміністрації. 

Періодичний перегляд Антикорупційної програми. 

Антикорупційна програма переглядається Комісією за результатами про-
веденої щорічної оцінки її виконання, виявлених нових корупційних ризиків, 
внесення змін до законодавства, у тому числі антикорупційного, виявлення 
недостатньо ефективних заходів, передбачених Антикорупційною програмою, 
протягом 30-ти календарних днів після надходження від Національного агент-
ства обов’язкових для розгляду пропозицій, протягом 30-ти календарних днів 
після затвердження Антикорупційної стратегії та Державної програми з її 
реалізації. 
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Антикорупційна програма може бути переглянута й з інших підстав за 
пропозицією будь-якого працівника Національного агентства. Такі пропозиції 
щодо внесення змін до Антикорупційної програми подаються голові Комісії. 

Голова Комісії, отримавши пропозиції щодо внесення змін до Антико-
рупційної програми, ініціює проведення їх обговорення Комісією та надає 
Комісії свої рекомендації щодо їх врахування або відхилення. 

Комісія розглядає питання про внесення змін до Антикорупційної про-
грами та за необхідності готує відповідні пропозиції голові облдержадміні-
страції. Рішення про внесення змін до Антикорупційної програми приймає 
голова облдержадміністрації про що видається відповідне розпорядження. 

Дія Антикорупційної програми поширюється на державних службовців 
структурних підрозділів облдержадміністрації та її апарату, посадових осіб 
юридичних осіб публічного права, засновником яких є облдержадміністрація, 
інших осіб, уповноважених на виконання функцій держави, які працюють в 
облдержадміністрації і на яких поширюються вимоги Закону. 

Райдержадміністрації є співвиконавцями Антикорупційної програми, за-
безпечують виконання заходів Антикорупційної програми шляхом затверд-
ження відповідних планів. 

V. Інші заходи, спрямовані на запобігання корупційних та  
пов’язаних із корупцією правопорушень 

З метою отримання інформації про можливі корупційні та пов’язані з 
корупцією правопорушення, інші порушення Закону на головній сторінці 
офіційного вебсайту облдержадміністрації розміщено електронну форму “По-
відом про корупцію” для можливості відправлення повідомлення про корупцію 
(у тому числі анонімного).  

Внутрішніми каналами повідомлення про можливі факти корупційних 
або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону, ви-
значено телефону лінію (0382) 76-53-88 та електронну поштову скриньку 
antycorr@adm–km.gov.ua. 

Регулярними каналами повідомлення про можливі факти корупційних або 
пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону, визначено 
телефон “гарячої лінії” голови облдержадміністрації (0382) 76-57-82, електронні 
поштові скриньки cpl@adm-km.gov.ua та infozapyt@adm-km.gov.ua. 
 
 

Завідувач сектору з питань  
запобігання та виявлення корупції 
обласної державної адміністрації       Андрій П’ЯТНИЦЬКИЙ 
“____” ___________ 2021 року 
 
 
Заступник керівника  
апарату адміністрації          Зоряна ДАВИДЧУК 



Додаток 
до Антикорупційної програми Хмель-
ницької обласної державної адміні-
страції на 2021-2023 роки 
(пункт 1 стор.3) 

 
ЗАТВЕРДЖУЮ 
Голова Хмельницької обласної 
державної адміністрації  

Сергій ГАМАЛІЙ
______________2021 року

 

 
ЗВІТ 

за результатами оцінки корупційних ризиків 
в обласній державній адміністрації 

 
Відповідно до статті 19 Закону України “Про запобігання корупції” 

обласною державною адміністрацією прийнято рішення розпочати проведення 
оцінки корупційних ризиків у структурних підрозділах та апараті обласної дер-
жавної адміністрації у формі розпорядження голови обласної державної адміні-
страції від 20.07.2021 № 617/2021-р “Про проведення оцінки корупційних ри-
зиків у діяльності Хмельницької обласної державної адміністрації”, яке розмі-
щено на офіційному вебсайті обласної державної адміністрації. 

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

Громадськості та експертам запропоновано подати заявку про включення 
їх до складу комісії з оцінки корупційних ризиків обласної державної адміні-
страції (далі – Комісія) або надати, за наявності, інформацію, яку може бути 
використано для ідентифікації корупційних ризиків у нормативно-правових 
актах чи організаційно-управлінській діяльності обласної державної адміні-
страції на електронну адресу (antycorr@adm-km.gov.ua) сектору з питань запо-
бігання та виявлення корупції обласної державної адміністрації. 

При цьому варто зазначити, що така інформація від громадськості та 
експертів до обласної державної адміністрації не надходили. 

Розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 16.09.2021 
№ 711/2021-р “Про створення комісії з оцінки корупційних ризиків обласної 
державної адміністрації” затверджено склад Комісії та Положення про неї. 

До складу Комісії чисельністю у 20 осіб увійшли представники струк-
турних підрозділів обласної державної адміністрації та окремих її апарату 
(управління фінансово-господарського забезпечення, відділ з питань персоналу 
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та нагород, юридичний відділ, головний спеціаліст (з питань внутрішнього 
аудиту)). 

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

управління персоналом (робота з кадрами); 

робота з кореспонденцією, запитами на публічну інформацію, звернен-
нями громадян; 

робота із службовою інформацією; 

організація правової роботи; 

внутрішній аудит; 

організація роботи щодо запобігання та виявлення корупції; 

управління фінансовими ресурсами; 

управління матеріальними ресурсами; 

публічні закупівлі; 

надання адміністративних послуг; 

контрольно-наглядова діяльність; 

реалізація галузевих повноважень. 

Попередню ідентифікацію та пропозиції щодо оцінки корупційних ри-
зиків у діяльності обласної державної адміністрації здійснено структурними 
підрозділами обласної державної адміністрації та її апарату. 

Із узагальнених сектором з питань запобігання та виявлення корупції 
обласної державної адміністрації матеріалів, Комісією ідентифіковано 74 коруп-
ційних ризиків у діяльності обласної державної адміністрації та відповідно до 
вимог Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади, 
затвердженої рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції 
від 02 грудня 2016 року № 126, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
28 грудня 2016 року за № 1718/29848, здійснено їх формальне визначення та 
оцінку. 

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

Визначена пріоритетність корупційних ризиків є загалом низькою. 
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Серед заходів з усунення або зменшення рівня (мінімізації) виявлених 
корупційних ризиків найбільш ефективними є: чітке дотримання антикорупцій-
ного законодавства України та надання пропозицій щодо його вдосконалення, 
внутрішнє врегулювання, дотримання принципів доброчесності, внесення від-
повідних пропозицій центральним органам виконавчої влади, прийняття в 
межах повноважень внутрішніх локальних актів, що можуть врегульовувати 
певні процедури та відносини, які в подальшому можуть слугувати платфор-
мою для ідентифікації та наповнення новими ризиками як у зовнішній, так і 
внутрішній сферах діяльності обласної державної адміністрації та її струк-
турних підрозділів. 

Комісією складено таблицю опису ідентифікованих корупційних ризиків, 
чинників корупційних ризиків та можливі наслідки під час вчинення корупцій-
ного правопорушення чи правопорушення, пов’язаного з корупцією (додаток 1), та 
пропозиції щодо заходів із усунення (зменшення рівня) виявлених корупційних 
ризиків, які викладено у таблиці оцінених корупційних ризиків та заходів щодо 
їх усунення (додаток 2).  
 
 
Голова комісії з оцінки корупційних 
ризиків в обласній державній  
адміністрації        Зоряна ДАВИДЧУК 



Додаток 1 
до Звіту за результатами оцінки 
корупційних ризиків у діяльності 
Хмельницької обласної державної 
адміністрації 

(пункт 2, стор. 3) 

 
 

Опис ідентифікованих корупційних ризиків у діяльності Хмельницької обласної державної адміністрації, 
чинники корупційних ризиків та можливі наслідки корупційних правопорушень 

чи правопорушень, пов’язаних з корупцією 
 

Ідентифікований корупційний ризик 
Опис ідентифікованого корупційного 

ризику 
Чинники корупційного ризику 

Можливі наслідки 
корупційного правопорушення 

чи правопорушення 
пов’язаного з корупцією 

1 2 3 4 

І. Загальні функції  та завдання 

1. Ризики в управлінні персоналом (робота з кадрами) 

1. Можливість впливу з боку по-
садових або інших осіб (членів 
конкурсної комісії) на результа-
ти чергового етапу конкурсу на 
зайняття посад державної служби 
шляхом попереднього ознайом-
лення одного з кандидатів з об-
раним варіантом ситуаційного 
завдання 

Вплив з боку посадових або ін-
ших осіб (членів конкурсної ко-
місії) на результати чергового 
етапу конкурсу на зайняття посад 
державної служби 

Дискреційні повноваження, приватний 
інтерес, особисте знайомство, недо-
статній рівень доброчесності членів 
конкурсної комісії, які мають доступ 
до обраного варіанта ситуаційного зав-
дання 

Втрата чи погіршення репу-
тації обласної державної адмі-
ністрації, притягнення осіб 
до відповідальності, судові 
процеси 
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1 2 3 4 
2. Не повідомлення членом конкурс-
ної комісії про наявність конфлікту 
інтересів 

Неврегульованість процедури ви-
явлення конфлікту інтересів у чле-
нів конкурсної комісії, зловжи-
вання повноваженнями та пов’я-
заними з цим можливостями з бо-
ку посадової особи з метою задо-
волення власних потреб

Неврегульованість процедури, приват-
ний інтерес, особисте знайомство, недо-
статній рівень доброчесності членів кон-
курсної комісії 

Втрата чи погіршення репу-
тації обласної державної адмі-
ністрації, притягнення осіб 
до відповідальності, судові 
процеси 

3. Вплив керівника на посадову особу, 
що проводить співбесіду з потен-
ційним кандидатом 

Зловживання повноваженнями та 
пов’язаними з цим можливостями, з 
метою задоволення власних потреб 
чи отримання неправомірної вигоди

Дискреційні повноваження під час про-
ведення співбесід, приватний інтерес, 
особисте знайомство 

Втрата чи погіршення репу-
тації обласної державної адмі-
ністрації, притягнення осіб 
до відповідальності, судові 
процеси 

4. Можливість отримання керівни-
ком структурного підрозділу непра-
вомірної вигоди під час співбесіди з 
потенційним кандидатом на заняття 
вакантних посад

Наявність у посадової особи  при-
ватного інтересу з метою особистого 
збагачення та впровадження коруп-
ційних практик 

Дискреційні повноваження при прове-
денні співбесід, приватний інтерес, осо-
бисте знайомство 

Втрата чи погіршення репу-
тації обласної державної адмі-
ністрації, притягнення осіб 
до відповідальності, судові 
процеси 

5. Можливість впливу сторонніх 
(посадових) осіб на прийняття рі-
шення членами Комісії обласної 
державної адміністрації по попе-
редньому розгляду пропозицій що-
до відзначення державними наго-
родами України щодо представ-
лення до державних нагород осіб, 
які не мають достатніх заслуг дер-
жавного рівня

Сприяння (вплив) посадовими осо-
бами (іншими особами) на членів 
Комісії обласної державної адміні-
страції по попередньому розгляду 
пропозицій щодо відзначення дер-
жавними нагородами України щодо 
нагородження державними нагоро-
дами осіб, які не мають достатніх 
заслуг державного рівня 

Неврегульованість процедури та недо-
статній контроль за обґрунтованістю 
прийнятих рішень 

Втрата чи погіршення репу-
тації обласної державної адмі-
ністрації, притягнення осіб 
до відповідальності, судові 
процеси 
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1 2 3 4 
6. Зниження рівня відповідальності 
працівника у зв’язку з наступним 
звільненням з посади 

Зниження рівня відповідальності осо-
би у зв’язку з наступним звільнен-
ням з посади може призвести до 
неналежного виконання своїх поса-
дових обов’язків та розголошення 
службової інформації

Недостатній контроль з боку керівників за 
виконанням повноважень підлеглими, які 
звільняються з посад в апараті та струк-
турних підрозділах облдержадміністрації 

Втрата чи погіршення репу-
тації обласної державної адмі-
ністрації, притягнення осіб 
до відповідальності 

2. Ризики в роботі із вхідною кореспонденцією, запитами на публічну інформацію, зверненнями громадян 
1. Можливість недоброчесного роз-
гляду посадовими особами листів, 
заяв, звернень, запитів під час 
опрацювання вхідної кореспон-
денції 

Недостатній контроль за якістю роз-
гляду виконавцями вхідної корес-
понденції в облдержадміністрації та 
можливий недостатній рівень знань 
працівників апарату та структурних 
підрозділів облдержадміністрації за-
конів України “Про інформацію”, 
“Про звернення громадян”, “Про 
захист персональних даних”, “Про 
запобігання корупції”

Недостатній контроль з боку керівництва 
за якістю розгляду виконавцями вхідної 
кореспонденції; 
недостатній рівень знань та обізнаності з 
вимогами законів України працівників 
апарату та структурних підрозділів обл-
держадміністрації 

Вчинення дій чи прийняття 
рішень в умовах реального 
конфлікту інтересів, притяг-
нення осіб до відповідаль-
ності, втрата чи погіршення 
репутації обласної державної 
адміністрації 

2. Ймовірність прийняття рішення 
в умовах реального конфлікту 
інтересів державним службовцем, 
посадовою особою юридичної осо-
би публічного права при розгляді 
повідомлень, листів, звернень юри-
дичних та фізичних осіб, в яких 
викладається інформація стосовно 
суб’єкта звернення, будь якої ін-
шої особи та одночасно оскаржу-
ються дії або бездіяльність окре-
мих посадових осіб структурних 
підрозділів облдержадміністрації 
чи її апарату, а також підприємств, 
установ, організацій, що належать 
до її сфери управління

Можливість прийняття рішення в 
умовах реального конфлікту інте-
ресів державним службовцем (поса-
довою особою) при розглядді по-
відомлень (листів, звернень тощо) в 
яких не тільки викладається інфор-
мація стосовно суб’єкта звернення, 
будь-якої іншої особи, а одночасно 
оскаржуються дії або бездіяльність 
окремих посадових осіб облдерж-
адміністрації, з якими особа, що 
розглядає таке повідомлення (лист, 
звернення), має позаслужбові сто-
сунки 

Наявність приватного інтересу в особи, 
яка розглядає звернення; 
відсутність інформації про позаслужбові 
стосунки посадової особи, яка розглядає 
звернення; 
недостатній рівень знань та обізнаності 
працівників з вимогами законів України 

Вчинення дій чи прийняття 
рішень в умовах реального 
конфлікту інтересів, притяг-
нення осіб до відповідаль-
ності, втрата чи погіршення 
репутації обласної державної 
адміністрації 
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3. Можливий вплив третіх осіб на 
працівника під час підготовки відпо-
віді на звернення громадян з питань 
функціонування системи охорони 
здоров’я в області 

Вплив на працівника щодо підго-
товки відповіді на звернення гро-
мадян зацікавленими особами, з 
метою спонукання працівника до 
отримання неправомірної вигоди, 
зловживання повноваженнями та 
пов’язаними з цим можливостями

Перелік документів на етапі прийнят-
тя, перевірки, опрацювання матеріалів 
занадто великий із надмірними вимо-
гами 

Притягнення посадових осіб 
до відповідальності, репута-
ційні втрати, судові про-
цеси 

4. Можливий вплив третіх осіб 
на працівника під час розгляду 
та опрацювання запитів на пуб-
лічну інформацію 

Зловживання повноваженнями та 
пов’язаними з цим можливостями 
зацікавленими особами при отри-
манні такої інформації, що у свою 
чергу створює можливість для 
прискорення одержання необхід-
ної інформації та послуг зацікав-
леним особам, а також зростає ві-
рогідність пропозиції неправомір-
ної вигоди

Складність процедур, недостатня про-
зорість, особисті контакти, недобро-
чесність працівників, приватний інте-
рес 

Притягнення посадових осіб 
до відповідальності, репута-
ційні втрати, судові про-
цеси 

3. Ризики в роботі із службовою інформацією 

1. Використання службової ін-
формації, отриманої під час ви-
конання своїх посадових обов’яз-
ків 

Використання працівником служ-
бової інформації, отриманої під 
час виконання своїх посадових 
обов’язків, з метою отримання 
особистої вигоди, при її розго-
лошені третім особам 

Недостатній рівень обізнаності праців-
ників щодо роботи із службовою ін-
формацією, відсутність належного конт-
ролю та відповідальності за її розго-
лошення 

Порушення норм чинного за-
конодавства. 
Отримання та неправомір-
не використання службової 
інформації третіми особа-
ми. Заподіяння матеріальної 
та моральної шкоди. 
Репутаційні втрати, судові 
процеси 
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2. Розголошення персональних 
даних працівниками служби у 
справах дітей з метою отриман-
ня неправомірної вигоди для се-
бе або інших осіб 

Зловживання повноваженнями та 
пов’язаними з цим можливостями 
працівниками служби у справах 
дітей, які є адміністраторами без-
пеки або користувачами, та від-
повідно до режимів доступу та 
рівня захисту мають право в ус-
тановленому порядку користува-
тися інформаційними ресурсами 
Єдиної інформаційно-аналітичної 
системи “Діти”

Недоброчесність працівників, приват-
ний інтерес. 
Відсутність інформації про позаслуж-
бові стосунки посадової особи, яка має 
доступ до інформаційного ресурсу 
Єдиної інформаційно-аналітичної си-
стеми “Діти”. 
Порушення вимог законів України 
“Про захист персональних даних”, 
“Про доступ до публічної інформації” 

Порушення норм чинного за-
конодавства. 
Отримання та неправомір-
не використання службової 
інформації третіми особа-
ми. Заподіяння матеріальної 
та моральної шкоди. 
Репутаційні втрати, судові 
процеси 

4. Ризики в юридичній роботі 

1. Ймовірність впливу зацікав-
лених осіб на представників юри-
дичного відділу апарату обл-
держадміністрації під час під-
готовки документів або безпосе-
реднього представництва інтере-
сів облдержадміністрації у судах 

Зловживання повноваженнями та 
пов’язаними з цим можливостями 
з метою задоволення свого при-
ватного інтересу шляхом позасу-
дової домовленості зі стороною 
судового процесу або суддею 

Зацікавленість третіх осіб, особисте 
знайомство, приватний інтерес, не 
повідомлення про наявність конфлікту 
інтересів 

Втрата чи погіршення ре-
путації обласної державної 
адміністрації, фінансові втра-
ти, притягнення осіб до від-
повідальності, судові процеси 
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5. Ризики в роботі внутрішнього аудиту 

1. Ймовірне використання головним 
спеціалістом (з питань внутрішнього 
аудиту) апарату облдержадміністра-
ції в особистих цілях службової 
інформації, отриманої під час про-
ведення внутрішнього аудиту на 
об’єкті перевірки 

Наявність приватного інтересу 
обумовленого позаслужбовими сто-
сунками з фізичними чи юридич-
ними особами зацікавленими у 
результатах під час проведення 
внутрішнього аудиту у структур-
ному підрозділі облдержадміні-
страції;  
зловживання посадовою особою 
своїми повноваженнями та пов’я-
заними з цим можливостями що-
до використання в особистих ці-
лях службової інформації, отри-
маної у ході проведення внут-
рішнього аудиту з метою задово-
лення власних потреб та/або от-
римання неправомірної вигоди

Приватний інтерес, відсутність інфор-
мації про позаслужбові стосунки поса-
дової особи, яка проводить внутрішній 
аудит, доступ до службової інформа-
ції, недостатній рівень знань праців-
ників та їх обізнаності з вимогами за-
конів України 

Порушення норм чинного за-
конодавства, втрата чи погір-
шення репутації, фінансові 
втрати, притягнення осіб до 
відповідальності, судові про-
цеси 

2. Можливий вплив третіх осіб 
на посадову особу, з метою при-
ховування порушень та зловжи-
вань, виявлених під час прове-
дення внутрішнього аудиту та 
ймовірність необ’єктивного вис-
вітлення інформації в аудитор-
ському звіті 

Зловживання повноваженнями та 
пов’язаними з цим можливостями 
щодо підготовки висвітлення ін-
формації в аудиторському звіті, з 
метою схилити особу до отри-
мання неправомірної вигоди та 
задоволення власних потреб 

Недостатня прозорість, відсутність ре-
гламентованих процедур проведення 
внутрішніх аудитів збільшує вірогід-
ність “не виявлення” помилок та надає 
можливість для зловживань посадови-
ми особами, які їх проводять, відсут-
ність ефективного контролю дає мож-
ливість приховувати аудиторські до-
кази та впливати на викладення ін-
формації в аудиторському звіті, при-
ватний інтерес, зацікавленість третіх 
осіб

Порушення норм чинного за-
конодавства, втрата чи погір-
шення репутації, фінансові 
втрати, притягнення осіб до 
відповідальності, судові про-
цеси 
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6. Ризики в організації роботи із запобігання та виявлення корупції 

1. Ймовірність порушення вимог 
фінансового контролю щодо 
несвоєчасного подання/неподан-
ня декларацій особами уповно-
важеними на виконання функцій 
держави або місцевого самовря-
дування, які звільняються або 
звільнилися, неподання повідом-
лення про суттєві зміни або по-
відомлення про відкриття валют-
ного рахунку суб’єктом деклару-
вання або членом його сім’ї в 
установі банку-нерезидента 

Ймовірність неподання або несвоє-
часного подання: декларації осо-
бами, що звільняються, повідом-
лення про суттєві зміни в майно-
вому стані або повідомлення про 
відкриття валютного рахунка 
суб’єктом декларування або чле-
ном його сім’ї в установі банку-
нерезидента 

Неналежний контроль з боку керів-
ництва та відсутність взаємодії служби 
персоналу із уповноваженою особою з 
питань запобіганні та виявлення ко-
рупції. 
Недостатня обізнаність у сфері анти-
корупційного законодавства в частині 
фінансового контролю. 
Неналежне інформування осіб, які зо-
бов’язані подавати такі повідомлення 
відповідно до вимог антикорупційного 
законодавства 

Порушення норм чинного за-
конодавства, притягнення осіб 
до відповідальності 

2. Ймовірність недотримання 
строків та термінів передачі кор-
поративних прав особами, що 
призначені на керівні посади в 
облдержадміністрації та її струк-
турних підрозділах, а також ін-
формування про зазначену пере-
дачу корпоративних прав НАЗК 

Зловживання повноваженнями та 
пов’язаними з цим можливос-
тями, приховування особистого 
бізнесу з метою упровадження 
корупційних практик 

Складність антикорупційного законо-
давства, низький рівень підготовки пра-
цівників на місцях, недостатня визна-
ченість на законодавчому рівні, при-
ватний інтерес 

Порушення норм чинного за-
конодавства, втрата чи погір-
шення репутації, притягнен-
ня осіб до відповідальності 

3. Можливість невиконання або 
неналежного виконання вимог 
антикорупційного законодавства 
в частині утворення уповноваже-
них підрозділів (уповноважених 
осіб) з питань запобігання та ви-
явлення корупції на підприємст-
вах, установах та організаціях, 
що належать до сфери управління 
обласної державної адміністрації 

Зловживання повноваженнями та 
пов’язаними з цим можливостями 
з метою упровадження корупцій-
них практик 

Дискреційні повноваження, недостат-
ня прозорість, нечіткість процедур, 
зловживання повноваженнями  

Порушення норм чинного за-
конодавства, втрата чи погір-
шення репутації, притягнен-
ня осіб до відповідальності 
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4. Недостатня урегульованість про-
цедури здійснення контролю за 
виконанням заходів щодо запобі-
гання та виявлення корупції на 
підприємствах, установах та орга-
нізаціях, що належать до сфери уп-
равління обласної державної адмі-
ністрації 

Зловживання повноваженнями та 
пов’язаними з цим можливостями з 
метою впровадження корупційних 
практик, а також ймовірність отри-
мання посадовою особою неправо-
мірної вигоди під час здійснення 
заходів з контролю 

Недостатня обізнаність посадових осіб 
підприємств, установ та організацій, що 
належать до сфери управління облдерж-
адміністрації, щодо вимог антикорупцій-
ного законодавства. 
Недостатній контроль за дотриманням 
вимог антикорупційного законодавства 

Порушення норм чинного за-
конодавства, втрата чи погір-
шення репутації, притягнен-
ня осіб до відповідальності 

5. Неналежне забезпечення конфі-
денційності викривачів 

Відсутність належного захисту ін-
формації про осіб, які повідомля-
ють про корупцію (викривачів), мо-
же призвести до розголошення або 
використання в інший спосіб служ-
бовими особами цієї інформації у 
своїх інтересах, передачі інформації 
третім особам, які зможуть чинити 
тиск на викривача (погрози зни-
щення майна, кар’єри, життю особи 
чи близьких)

Відсутність узгодженої процедури опра-
цювання повідомлень викривачів про 
можливі факти проявів корупції вчине-
них посадовими особами облдержадміні-
страції та її структурних підрозділів, а 
також низький рівень підготовки пра-
цівників, які працюють із зазначеною 
інформацією, складність антикорупцій-
ного законодавства 

Порушення норм чинного за-
конодавства, втрата чи погір-
шення репутації, притягнен-
ня осіб до відповідальності 

5. Ймовірність виникнення потен-
ційного або реального конфлікту 
інтересів під час виконання своїх 
посадових обов’язків 

Неповідомлення державним служ-
бовцем про наявність у нього потен-
ційного (реального) конфлікту інте-
ресів може вплинути (впливає) на 
об’єктивність або неупередженість 
прийняття ним рішення(нь) або на 
вчинення чи не вчинення дій під час 
виконання службових повноважень 

Недостатній рівень обізнаності працівни-
ків щодо запобігання та врегулювання 
конфлікту інтересів відповідно до Закону 
України “Про запобігання корупції”. 
Відсутність внутрішнього локального 
акту, який містить узгоджені практичні 
рекомендації для державних службовців 
та посадових осіб щодо запобігання та 
врегулювання конфлікту інтересів відпо-
відно до Закону України “Про запобіган-
ня корупції” 

Втрата чи погіршення репу-
тації обласної державної адмі-
ністрації, притягнення осіб до 
відповідальності 
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7. Ризики в управлінні фінансовими ресурсами 
1. Ймовірна наявність приватного 
інтересу під час планування проєк-
ту обласного бюджету на наступ-
ний рік та внесенні змін до нього 

Неповідомлення про конфлікт інте-
ресів та його не врегулювання. Зло-
вживання посадовими обов’язками 
під час бюджетного планування, 
зацікавленість осіб при плануванні та 
розподілі коштів обласного бюдже-
ту з метою упровадження корупцій-
них практик та особистого збага-
чення

Складність, нечіткість, недостатня прозо-
рість, недостатня визначеність на законо-
давчому рівні процедур 

Втрата чи погіршення репу-
тації обласної державної адмі-
ністрації, притягнення осіб до 
відповідальності 

2. Можливе недотримання бюджет-
ного законодавства під час плану-
вання та використання фінансових 
ресурсів обласного бюджету голов-
ними розпорядниками коштів 

Можливість порушення бюджетного 
законодавства під час планування та 
використання фінансових ресурсів об-
ласного бюджету головними розпо-
рядниками коштів з метою задово-
лення власних приватних інтересів 

Дискреційні повноваження та особистий 
інтерес посадових осіб бюджетних уста-
нов. 
Відсутність в установах належного конт-
ролю за використанням фінансових та ма-
теріальних ресурсів

Втрата бюджетних коштів, їх 
неефективне та нецільове ви-
користання, погіршення репу-
тації обласної державної адмі-
ністрації, притягнення осіб до 
відповідальності 

3 Навмисне завищення обсягів ви-
датків під час надання пропозицій 
головними розпорядниками коштів 
до проєкту обласного бюджету 

Отримання більшого обсягу бюд-
жетних асигнувань окремими учас-
никами бюджетного процесу за ра-
хунок включення недостовірних да-
них до бюджетних запитів, що ство-
рює неправомірну вигоду або пере-
вагу у забезпеченні фінансовими ре-
сурсами у порівнянні з іншими учас-
никами бюджетного процесу

Дискреційні повноваження посадових 
осіб бюджетних установ та неналежний 
контроль за їх діями. 
Складність, нечіткість, недостатня визна-
ченість процедур на законодавчому рівні, 
недостатня прозорість 

Порушення норм чинного за-
конодавства, втрата чи погір-
шення репутації, притягнен-
ня осіб до відповідальності 

8. Ризики в управлінні матеріальними ресурсами 
1. Можливість зловживання поса-
довими особами, які наділені пов-
новаженнями щодо розпорядження 
майном установи в особистих чи 
інших неслужбових цілях 

Зловживання повноваженнями та по-
в’язаними з цим можливостями по-
садовими особами з метою викори-
стання майна установи в особистих 
чи інших неслужбових цілях та за-
доволення свого приватного інтересу

Приватний інтерес. 
Недостатній контроль за використанням 
матеріальних ресурсів 

Втрата чи погіршення репу-
тації обласної державної адмі-
ністрації, притягнення осіб до 
відповідальності 
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8.2. Можливість умисного завищен-
ня замовлення матеріальних цін-
ностей з метою подальшого вико-
ристання їх залишків в особистих 
цілях 

Умисне завищення посадовою осо-
бою під час надання інформації про 
потребу в матеріальних ресурсах у 
більшій кількості ніж фактично 
необхідно, з метою використання 
залишків в особистих цілях та задо-
волення свого приватного інтересу

Недоброчесність посадових осіб, неврегу-
льованість процедури замовлення мате-
ріальних цінностей 

Втрата чи погіршення репу-
тації обласної державної адмі-
ністрації, фінансові втрати, 
притягнення осіб до відпові-
дальності 

3. Можливий вплив зацікавлених тре-
тіх осіб при здійсненні процедури спи-
сання матеріальних цінностей, що 
перебувають на балансі управління з 
питань цивільного захисту населення 
облдержадміністрації

Зловживання повноваженнями та 
пов’язаними з цим можливостями 
посадовими особами з метою осо-
бистого збагачення 

Зловживання повноваженнями, нечіткість 
та складність процедур на законодавчому 
рівні, недостатня прозорість 

Втрата чи погіршення репу-
тації обласної державної адмі-
ністрації, фінансові втрати, 
притягнення осіб до відпові-
дальності 

4. Можливе завищення (занижен-
ня) обсягів робіт при участі в скла-
данні актів дефектів на капітальний 
та поточний середній ремонти ав-
томобільних доріг загального кори-
стування місцевого значення 

Зловживання повноваженнями та 
пов’язаними з цим можливостями, 
дискреційні повноваження, умисне 
бажання до особистої наживи та 
задоволення приватного інтересу з 
метою збагачення

Зловживання повноваженнями, нечіткість 
та складність процедур на законодавчому 
рівні, недостатня прозорість, приватний 
інтерес 

Втрата чи погіршення репу-
тації обласної державної адмі-
ністрації, фінансові втрати, 
притягнення осіб до відпові-
дальності 

5. Можливе погодження актів 
приймання виконаних робіт із зави-
щеними цінами на будівельні мате-
ріали та роботи, що не передбачені 
договірною ціною, без підтверд-
ження їх вартості

Зловживання повноваженнями та 
пов’язаними з цим можливостями, 
дискреційні повноваження, умисне 
бажання до особистої наживи та задо-
волення приватного інтересу з метою 
отримання неправомірної вигоди

Зловживання повноваженнями, нечіткість 
та складність процедур на законодавчому 
рівні, недостатня прозорість, приватний 
інтерес 

Втрата чи погіршення репу-
тації обласної державної адмі-
ністрації, фінансові втрати, 
притягнення осіб до відпові-
дальності 

9. Ризики в сфері публічних закупівель 

1. Можливість впливу керівників на 
уповноважену особу, відповідальну за 
проведення публічних закупівель, при 
здійсненні процедури проведення та 
прийняття рішення під час публічних 
закупівель 

Зловживання повноваженнями та 
пов’язаними з цим можливостями з 
метою схилити працівника до прий-
няття неправомірного рішення та 
впровадження корупційних практик 

Зловживання повноваженнями, склад-
ність процедур, приватний інтерес, недо-
брочесність посадових осіб 

Втрата чи погіршення репу-
тації обласної державної адмі-
ністрації, фінансові втрати, 
притягнення осіб до відпові-
дальності, фінансові витрати, 
судові процеси
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2. Можливість впливу керівника на 
посадову особу відповідальну за 
підготовку тендерної документації 
з метою надання переваги певному 
постачальнику товарів, робіт чи 
послуг при здійсненні публічних 
закупівель 

Зловживання повноваженнями та 
пов’язаними з цим можливостями з 
метою схиляння посадової особи до 
створення дискримінаційних умов 
тендерної документації, орієнтова-
ної на заздалегідь визначеного учас-
ника, що звужує коло потенційних 
учасників та/або унеможливлює пе-
ремогу постачальників, які можуть 
запропонувати роботу/товар/послу-
гу кращої якості за нижчої ціни, 
прийняття неправомірного рішення, 
що зумовлює упровадження коруп-
ційних практик

Зловживання повноваженнями, складність 
процедур, приватний інтерес, наявність 
дискреційних повноважень під час під-
готовки тендерної документації, недобро-
чесність посадових осіб 

Втрата чи погіршення репу-
тації обласної державної адмі-
ністрації, притягнення поса-
дових осіб до відповідальнос-
ті, фінансові витрати, судові 
процеси 

3. Можливий вплив третіх осіб на 
уповноважену особу, відповідальну 
за проведення публічних закупі-
вель під час їх проведення у Де-
партаменті природних ресурсів та 
екології облдержадміністрації 

Зловживання повноваженнями та 
пов’язаними з цим можливостями з 
метою схиляння уповноваженої осо-
би, відповідальної за проведення пуб-
лічних закупівель у структурному 
підрозділі, до неправомірного рі-
шення та впровадження корупцій-
них практик

Зловживання повноваженнями, складність 
процедур, приватний інтерес, недобро-
чесність посадових осіб 

Втрата чи погіршення репу-
тації обласної державної адмі-
ністрації, притягнення поса-
дових осіб до відповідальнос-
ті, фінансові витрати, судові 
процеси 

4. Можливе встановлення в тен-
дерній документації завищених ви-
датків під час здійснення закупівель 
товарів чи послуг у Департаменті 
розвитку громад, будівництва та 
житлово-комунального господарства 
облдержадміністрації

Штучне завищення очікуваної вар-
тості закупівлі в умовах попередньої 
змови потенційного постачальника 
та посадових осіб замовника з ме-
тою незаконного збагачення 

Недоброчесність посадових осіб, дискре-
ційні повноваження щодо розрахунку очі-
куваної вартості закупівель, недостатній 
розподіл обов’язків з планування закупі-
вель, відсутність системи внутрішнього 
контролю 

Втрата чи погіршення репу-
тації обласної державної адмі-
ністрації, притягнення поса-
дових осіб до відповідальнос-
ті, фінансові витрати, неефек-
тивне використання коштів, 
судові процеси
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5. Завищення очікуваної вартості 
закупівель (товарів, робіт, послуг) 

Штучне завищення очікуваної вар-
тості закупівлі в умовах попередньої 
змови потенційного постачальника 
та посадових осіб замовника з ме-
тою незаконного збагачення 

Недоброчесність посадових осіб, приват-
ний інтерес, дискреційні повноваження 
щодо розрахунку очікуваної вартості за-
купівель, недостатній розподіл обов’язків 
з планування закупівель, відсутність си-
стеми внутрішнього контролю 

Втрата чи погіршення репу-
тації обласної державної адмі-
ністрації, притягнення поса-
дових осіб до відповідальнос-
ті, фінансові витрати, неефек-
тивне використання коштів, 
судові процеси

6. Завищення обсягів закупівель Штучне завищення очікуваних об-
сягів закупівлі за попередньої змови 
посадових осіб замовника та потен-
ційного постачальника з метою от-
римання неправомірної вигоди у 
тому випадку, коли у проведенні 
закупівлі відповідного заявленого 
обсягу немає потреби 

Недоброчесність посадових осіб, приват-
ний інтерес, дискреційні повноваження 
щодо визначення обсягів закупівлі. 
Відсутність системи верифікації робіт/по-
слуг/товарів, систем обліку матеріальних 
ресурсів замовника. 
Недостатній розподіл обов’язків з плану-
вання закупівель. 
Концентрація повноважень у межах од-
ного структурного підрозділу

Втрата чи погіршення репу-
тації обласної державної адмі-
ністрації, притягнення поса-
дових осіб до відповідальнос-
ті, фінансові витрати, неефек-
тивне використання коштів, 
судові процеси 

7. Поділ одного предмета для ук-
ладання прямого договору або 
застосування спрощеної закупівлі 

Умисне штучне дроблення предмета 
закупівлі із зазначенням сукупності 
таких технічних або інших спожив-
чих характеристик товару, які дають 
змогу замінити одну конкурентну 
процедуру закупівлі на більшу кіль-
кість неконкурентних процедур за-
купівлі (прямі договори) або засто-
сування спрощених закупівель

Недоброчесність посадових осіб, дискре-
ційні повноваження під час підготовки 
тендерної документації. 
Недостатній розподіл обов’язків і плану-
вання закупівель, відсутність системи 
внутрішнього контролю. 
Відсутність ефективних механізмів реагу-
вання 

Втрата чи погіршення репу-
тації обласної державної адмі-
ністрації, притягнення поса-
дових осіб до відповідальнос-
ті, фінансові витрати, судові 
процеси 
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9.8. Укрупнення предмету закупівлі 
з метою мінімізації конкуренції 

Умисне штучне розширення пред-
мета закупівлі із зазначенням сукуп-
ності таких технічних або інших 
споживчих характеристик товару 
(робіт, послуг) яким відповідає лише 
один виробник 

Недоброчесність посадових осіб, приват-
ний інтерес, дискреційні повноваження 
під час підготовки тендерної документації. 
Недостатній розподіл обов’язків з плану-
вання закупівель, відсутність системи 
внутрішнього контролю

Втрата чи погіршення репу-
тації обласної державної адмі-
ністрації, притягнення поса-
дових осіб до відповідальнос-
ті, фінансові витрати, судові 
процеси 

9. Ймовірність встановлення необ-
ґрунтованої (завищеної) ціни дого-
вору, штучне завищення обсягів 
закупівель 

Штучне завищення очікуваної вар-
тості та/або обсягів закупівель в 
умовах попередньої змови потенцій-
ного постачальника та посадових 
осіб замовника з метою незаконного 
збагачення 

Недоброчесність посадових осіб, приват-
ний інтерес, дискреційні повноваження 
щодо розрахунку очікуваної вартості за-
купівель, недостатній розподіл обов’язків 
з планування закупівель, відсутність си-
стеми внутрішнього контролю 

Втрата чи погіршення репу-
тації обласної державної адмі-
ністрації, притягнення поса-
дових осіб до відповідальнос-
ті, фінансові витрати, неефек-
тивне використання коштів, 
судові процеси

10. Необґрунтоване внесення змін 
до договору про закупівлю шляхом 
укладання додаткових угод 

Умисне необґрунтоване укладання 
додаткових угод до договору про 
закупівлю, що призведе до знижен-
ня якості/обсягу отриманих послуг 
(робіт, товарів) без зміни його вар-
тості. 

Зміни умов договору, які призводять 
до зменшення фактичних витрат ви-
конавця, без зміни ціни договору, 
шляхом укладання додаткових угод

Недоброчесність посадових осіб. 
Недостатній контроль за діями осіб, від-
повідальних за організацію та проведення 
закупівель 

Втрата чи погіршення репу-
тації обласної державної адмі-
ністрації, притягнення поса-
дових осіб до відповідальнос-
ті, фінансові витрати, судові 
процеси 

11. Закупівля послуг, виконання 
яких складно оцінити 

Умисне здійснення закупівлі послуг 
результат виконання яких складно 
(неможливо) оцінити кількісними та 
якісними показниками (консульта-
ційні, консалтингові, методологічні, 
рекламні тощо)

Не доброчесність посадових осіб. 
Дискреційні повноваження під час визна-
чення видів закупівлі надання послуг 

Втрата чи погіршення репу-
тації обласної державної адмі-
ністрації, притягнення поса-
дових осіб до відповідальнос-
ті, фінансові витрати, судові 
процеси
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12. Нечіткість визначення предмета 
закупівлі та інших умов договору 
для обмеження конкуренції 

Нечітке визначення предмета заку-
півлі, що не дає змоги скласти 
правильне уявлення про споживчі 
характеристики товару (робіт, пос-
луг), які є предметом закупівлі, та, 
як наслідок, призводить до обме-
ження конкуренції. 
Умисне допущення помилок у назві 
та/або коді предмета закупівлі для 
зменшення конкуренції та мінімі-
зації участі “небажаних” учасників. 
Умисне приховування окремих час-
тин тендерної документації (оголо-
шення закупівлі без публікації усіх 
необхідних складових). 
Надання неповних, умисно розмитих 
роз’яснень щодо предмета та умов 
здійснення закупівель у відповідь на 
запити заінтересованих осіб

Недоброчесність посадових осіб. 
Наявність приватного інтересу.  
Дискреційні повноваження щодо визна-
чення постачальників робіт/товарів/по-
слуг. 
Недостатній розподіл обов’язків з плану-
вання закупівель, відсутність системи 
внутрішнього контролю 

Втрата чи погіршення репу-
тації обласної державної адмі-
ністрації, притягнення поса-
дових осіб до відповідальнос-
ті, фінансові витрати, судові 
процеси 

13. Необ’єктивність та упередже-
ність при розгляді тендерної про-
позиції 

Упереджений підхід до розгляду 
тендерних пропозицій, ймовірність 
необґрунтованого відхилення тендер-
ної пропозиції із несуттєвими та/або 
технічними недоліками для вибору 
переможцем іншого, заздалегідь ви-
значеного учасника. 
Ігнорування недоліків у тендерній 
пропозиції учасника, якого вже фак-
тично заздалегідь визначили пере-
можцем у зв’язку зі змовою замов-
ника та учасника процедури

Недоброчесність посадових осіб. 
Юридична невизначеність прав та обо-
в’язків відповідальних посадових осіб. 
Концентрація повноважень шляхом по-
кладання функцій на одну посадову особу 

Втрата чи погіршення репу-
тації обласної державної адмі-
ністрації, притягнення поса-
дових осіб до відповідальнос-
ті, фінансові витрати, судові 
процеси 
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14. Неповідомлення учасника про 
невідповідність пропозиції 

Умисне неповідомлення або несвоє-
часне повідомлення учасника про 
виявлені невідповідності в інформа-
ції та/або документах, що подані у 
складі тендерної пропозиції, направ-
лення повідомлення з вимогою про 
усунення таких невідповідностей в 
електронній системі закупівель, що 
призведе до вибуття учасника з тен-
дерної процедури та, як наслідок, 
перемоги заздалегідь узгодженого 
учасника

Недоброчесність посадових осіб. 
Відсутність/неефективність систем внутріш-
нього контролю 

Втрата чи погіршення репу-
тації обласної державної адмі-
ністрації, притягнення поса-
дових осіб до відповідальнос-
ті, фінансові витрати, судові 
процеси 

15. Неповна перевірка учасників 
процедури закупівлі 

Надання переваги окремому учасни-
ку закупівлі шляхом умисного ігно-
рування наявності підстав для від-
мови в участі у процедурі закупівлі 
(неповна перевірка наявності таких 
підстав), а також неналежна пере-
вірка субпідрядників, яких учасник 
закупівель, у разі перемоги, планує 
залучити до виконання договору

Недоброчесність посадових осіб. 
Відсутність систем внутрішнього контро-
лю, неналежний розподіл функцій та кон-
центрація повноважень з перевірки у ме-
жах одного структурного підрозділу (од-
нієї посадової особи замовника) 

Втрата чи погіршення репу-
тації обласної державної адмі-
ністрації, притягнення поса-
дових осіб до відповідальнос-
ті, фінансові витрати, судові 
процеси 

16. Недопостачання товарів (ро-
біт/послуг), приймання продукції, 
яка не відповідає умовам договору, 
тощо 

Підписання відповідальними поса-
довими особами замовника доку-
ментів про належне виконання дого-
вору і фактичне ігнорування пору-
шень, допущених виконавцем 

Недоброчесність посадових осіб. 
Наявність приватного інтересу. 
Не встановлення контролю або недостат-
ній контроль за виконанням договору. 
Не проведення аудиту 

Втрата чи погіршення репу-
тації обласної державної адмі-
ністрації, притягнення поса-
дових осіб до відповідальнос-
ті, фінансові витрати, судові 
процеси
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17. Можливість виникнення конф-
лікту інтересів у представників 
(посадових осіб) замовника 

Особи, які безпосередньо залучені 
до організації процедури закупівель, 
умисно не повідомляють про обста-
вини, які можуть вплинути на про-
цес та результат прийняття рішення 

Відсутність у внутрішніх локальних ак-
тах, що регулюють організацію та прове-
дення закупівель, механізму повідомлен-
ня про конфлікт інтересів та дії щодо 
врегулювання у разі його виникнення. 
Необізнаність учасників процедури заку-
півель з вимогами законодавства щодо 
врегулювання конфлікту інтересів

Втрата чи погіршення репу-
тації обласної державної адмі-
ністрації, притягнення поса-
дових осіб до відповідальнос-
ті, фінансові витрати, судові 
процеси 

18. Надання переваги при укла-
данні прямих договорів з конкрет-
ним постачальником 

Змова посадових осіб замовника та 
потенційних контрагентів для об-
рання їх постачальниками товарів 
(робіт, послуг) при укладанні пря-
мих договорів 

Недоброчесність посадових осіб. 
Наявність приватного інтересу. 
Не встановлення контролю або недостат-
ній контроль за виконанням договору 

Втрата чи погіршення репу-
тації обласної державної адмі-
ністрації, притягнення поса-
дових осіб до відповідальнос-
ті, фінансові витрати, судові 
процеси

19. Умисна відміна закупівлі, яка 
обґрунтована відсутністю подальшої 
потреби в закупівлі товарів (робіт/пос-
луг) 

Відміна процедури закупівлі з ме-
тою оголошення аналогічного тен-
деру під заздалегідь визначеного 
учасника, який не зміг взяти участь 
або прозоро перемогти в первинно 
проведеній процедурі закупівлі

Недоброчесність посадових осіб. 

Відсутність дієвих заходів реагування на 
порушення 

Втрата чи погіршення репу-
тації обласної державної адмі-
ністрації, притягнення поса-
дових осіб до відповідальнос-
ті, судові процеси 

20. Неоприлюднення всіх додатків 
до договору, зокрема кошторисної 
документації при закупівлі робіт 
(послуг) з ремонту/будівництва 

Відсутність у вільному доступі кош-
торисної документації обмежує конт-
роль за якістю виконання договору, 
його вартістю та потенційним зави-
щенням ціни будівельних матеріалів, 
робіт у змові недоброчесних посадо-
вих осіб замовника із постачальником

Недоброчесність посадових осіб. 
Недостатній контроль за діями посадових 
осіб, відповідальних за організацію та 
проведення закупівель 

Втрата чи погіршення репу-
тації обласної державної адмі-
ністрації, притягнення поса-
дових осіб до відповідальнос-
ті, фінансові витрати, судові 
процеси 

21. Неоприлюднення договору про 
закупівлю або звіту про виконання 
договору про закупівлю укладеного 
без використання електронної си-
стеми закупівель за результатами 
спрощеної закупівлі

Замовник не оприлюднив під час 
публікації укладені договори або 
звіт про виконання договору про за-
купівлю за спрощеною процедурою 
для боротьби з гострою респіратор-
ною хворобою COVID-19

Недоброчесність посадових осіб. 
Недостатній контроль за діями посадових 
осіб, відповідальних за організацію та 
проведення закупівель 

Втрата чи погіршення репу-
тації обласної державної адмі-
ністрації, притягнення поса-
дових осіб до відповідальнос-
ті, судові процеси 
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ІІ. Спеціальні функції та завдання 

10. Ризики під час надання адміністративних послуг 

1. Можливий вплив третіх осіб на 
працівника структурного підрозділу 
при прийнятті документів на реєстра-
цію релігійних організацій в Єдиному 
державному реєстрі юридичних осіб, 
фізичних осіб-підприємців та громад-
ських формувань

Зловживання для прискорення одер-
жаної необхідної інформації та по-
слуг зацікавленими особами, що 
створює умови для зростання віро-
гідності отримання неправомірної 
вигоди 

Недоброчесність працівників. 
Приватний інтерес. 
Відсутність/неефективність систем внут-
рішнього контролю 

Втрата чи погіршення репу-
тації обласної державної адмі-
ністрації, притягнення поса-
дових осіб до відповідальнос-
ті, судові процеси 

2. Можливість працівника структур-
ного підрозділу задовольнити свій при-
ватний інтерес під час проведення 
акредитації закладів охорони здоров’я 
на території області 

Зловживання повноваженнями та 
пов’язаними з цим можливостями з 
метою особистого збагачення 

Дискреційні повноваження та недобро-
чесність працівників. 
Приватний інтерес. 
Відсутність/неефективність систем внут-
рішнього контролю

Втрата чи погіршення репу-
тації обласної державної адмі-
ністрації, притягнення поса-
дових осіб до відповідальнос-
ті, судові процеси 

3. Можливість надання незакон-
них переваг певним особам під час 
вирішення питань щодо влашту-
вання до будинків-інтернатів для 
громадян похилого віку та інва-
лідів, геріатричного пансіонату 
для ветеранів війни і праці 

Зловживання повноваженнями та 
пов’язаними з цим можливостями з 
метою особистого збагачення. 
Наявність дискреційних повнова-
жень у посадової особи, щодо прий-
няття рішення про надання чи від-
мову в наданні соціальних послуг, 
за рахунок бюджетних коштів, осо-
бам, які їх потребують, з метою за-
довольнити свій приватний інтерес

Дискреційні повноваження та недобро-
чесність працівників. 
Приватний інтерес. 
Відсутність/нефективність систем внут-
рішнього контролю 

Втрата чи погіршення репу-
тації обласної державної адмі-
ністрації, притягнення поса-
дових осіб до відповідальнос-
ті, судові процеси 

4. Можливий вплив третіх осіб на по-
садових осіб структурного підрозділу, що 
здійснюють регулювання (встанов-
лення) тарифів на платні послуги з 
медичного обслуговування 

Зловживання повноваженнями та 
пов’язаними з цим можливостями 
зацікавленими особами з метою схи-
лити посадову особу до прийняття 
неправомірного рішення та покри-
вання корупційних схем

Складність процедур, нечіткість, особисті 
контакти, недостатня прозорість, недоб-
рочесність працівників 

Втрата чи погіршення репу-
тації обласної державної адмі-
ністрації, притягнення поса-
дових осіб до відповідальнос-
ті, судові процеси 
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5. Можливий вплив третіх осіб на по-
садову особу структурного підрозділу 
при встановлені термінів оприлюд-
нення містобудівної документації на 
геопорталі містобудівного кадастру 

Зловживання повноваженнями та 
пов’язаними з цим можливостями з 
метою надання неправомірної ви-
годи 

Складність процедур, перелік документів 
занадто великий із надмірними вимогами 

Втрата чи погіршення репу-
тації обласної державної адмі-
ністрації, притягнення поса-
дових осіб до відповідальнос-
ті, судові процеси

6. Можливий вплив представників 
суб’єкта звернення на посадових осіб 
структурного підрозділу щодо суттє-
вого скорочення строків надання доз-
волу на спеціальне використання при-
родних ресурсів

Зловживання повноваженнями та 
пов’язаними з цим можливостями з 
метою надання неправомірної ви-
годи 

Складність процедур, великий перелік 
документів та надмірні вимоги 

Втрата чи погіршення репу-
тації обласної державної адмі-
ністрації, притягнення поса-
дових осіб до відповідальнос-
ті, судові процеси 

7. Можливість задоволення приват-
ного інтересу посадовими особами 
Державного архіву області під час 
видачі довідок (фактографічних, ге-
неалогічних, біографічних, історич-
них, тематичних, майнових) на запи-
ти фізичних та юридичних осіб 

Зловживання повноваженнями та 
пов’язаними з цим можливостями з 
метою особистого збагачення 

Недоброчесність працівників. 
Зловживання повноваженнями. 
Приватний інтерес. 
Складність процедур, недостатня прозо-
рість 

Втрата чи погіршення репу-
тації обласної державної адмі-
ністрації, притягнення поса-
дових осіб до відповідальнос-
ті, судові процеси 

8. Можливий вплив третіх осіб на 
членів ліцензійної комісії під час 
видачі ліцензій на право провад-
ження господарської діяльності з 
постачання теплової енергії, крім 
постачання теплової енергії за не-
регульованим тарифом

Зловживання повноваженнями та 
пов’язаними з цим можливостями 
зацікавленими особами з метою 
задоволення власних корупційних 
потреб 

Недоброчесність працівників. 
Зловживання повноваженнями. 
Приватний інтерес. 
Відсутність/неефективність систем внут-
рішнього контролю 

Втрата чи погіршення репу-
тації обласної державної адмі-
ністрації, притягнення поса-
дових осіб до відповідальнос-
ті, судові процеси 

9. Можливість впливу з боку по-
садових або інших осіб на рішення 
щодо погодження розміщення ре-
клами на пам’ятках культурної 
спадщини місцевого значення в ме-
жах зон їх охорони

Зловживання повноваженнями та 
пов’язаними з цим можливостями 
зацікавленими особами з метою 
задоволення власних корупційних 
потреб 

Недоброчесність працівників. 
Зловживання повноваженнями. 
Приватний інтерес. 
Відсутність/неефективність систем внут-
рішнього контролю 

Втрата чи погіршення репу-
тації обласної державної адмі-
ністрації, притягнення поса-
дових осіб до відповідальнос-
ті, судові процеси 
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10. Можливий вплив третіх осіб на 
членів комісії під час розподілу 
путівок між районами, містами, 
територіальними громадами облас-
ті, для оздоровлення дітей у ДПУ 
“МДЦ Артек”, ДП “УДЦ Молода 
гвардія” та інших дитячих оздоров-
чих закладах 

Неврегульованість процедури вияв-
лення конфлікту інтересів у членів 
комісії та вплив третіх осіб на прий-
няття рішень щодо надання переваг 
певній юридичній особі, під час 
розподілу путівок для оздоровлення 
дітей у дитячих оздоровчих закладах

Недоброчесність працівників. 
Зловживання повноваженнями. 
Приватний інтерес. 
Відсутність внутрішнього локального ак-
ту, яким передбачено повідомлення чле-
ном комісії про конфлікт інтересів 
Існує можливість контактів заявників із 
членами комісії, що може вплинути на 
процес прийняття рішення та одержання 
членом комісії неправомірної вигоди

Втрата чи погіршення репу-
тації обласної державної адмі-
ністрації, притягнення поса-
дових осіб до відповідальнос-
ті, судові процеси 

11. Можливість виникнення конфлікту 
інтересів у членів обласної архітектур-
но-містобудівної ради під час розгляду 
містобудівної документації 

Неврегульованість процедури вияв-
лення конфлікту інтересів у членів 
обласної архітектурно-містобудівної 
ради, зловживання повноваженнями 
та пов’язаними з цим можливостями 
з метою прийняття рішення на ко-
ристь третіх осіб

Складність процедур, нечіткість, особисті 
контакти, недостатня прозорість, недо-
брочесність працівників 

Втрата чи погіршення репу-
тації обласної державної адмі-
ністрації, притягнення поса-
дових осіб до відповідальнос-
ті, судові процеси 

12. Можливість впливу з боку керів-
ників на працівника структурного під-
розділу щодо видачі сертифікатів пле-
мінних (генетичних) ресурсів с/г тва-
рин 

Зловживання повноваженнями та 
пов’язаними з цим можливостями з 
метою схилити посадову особу до 
впровадження корупційних практик 
та задоволення приватного інтересу 
з метою збагачення

Зловживання повноваженнями. 
Приватний інтерес, особисте знайомство, 
недоброчесність працівників 

Втрата чи погіршення репу-
тації обласної державної адмі-
ністрації, притягнення поса-
дових осіб до відповідальнос-
ті, судові процеси 

11. Ризики в контрольно-наглядовій діяльності обласної державної адміністрації 

1. Можливість втручання третіх 
осіб на процес прийняття рішень з 
питань щодо складання актів пере-
вірок та протоколів про адміністра-
тивні порушення під час прове-
дення комплексних перевірок ар-
хівної справи 

Зловживання повноваженнями та 
пов’язаними з цим можливостями 
зацікавленими особами з метою 
задоволення власних корупційних 
потреб 

Складність процедур, недостатня прозо-
рість, особисті контакти, недоброчесність 
працівників, приватний інтерес 

Втрата чи погіршення репу-
тації обласної державної адмі-
ністрації, притягнення поса-
дових осіб до відповідальнос-
ті, судові процеси 
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2. Можливість задовольнити свій 
приватний інтерес, шляхом отри-
мання неправомірної вигоди, чле-
ном комісії під час здійснення за-
ходів органом ліцензування щодо 
контролю за дотриманням ліцензі-
атами ліцензійних умов провад-
ження освітньої діяльності у сфері 
дошкільної та повної загальної 
середньої освіти

Зловживання повноваженнями та 
пов’язаними з цим можливостями 
зацікавленими особами з метою 
отримання неправомірної вигоди та 
впровадження корупційних практик 

Недостатня прозорість, особисті контак-
ти, недоброчесність працівників, приват-
ний інтерес 

Втрата чи погіршення репу-
тації обласної державної адмі-
ністрації, притягнення поса-
дових осіб до відповідальнос-
ті, судові процеси 

12. Ризики під час реалізації галузевих повноважень 
1. Можливість виникнення конфлікту 
інтересів у посадових осіб структур-
ного підрозділу, що входять до 
регіональної комісії з оцінки та відбору 
інвестиційних програм 

Зловживання повноваженнями та 
пов’язаними з цим можливостями з 
метою прийняття рішень на користь 
третіх осіб 

Недостатній рівень обізнаності членів 
комісії щодо запобігання та врегулювання 
конфлікту інтересів відповідно до Закону 
України “Про запобігання корупції”. 
Приватний інтерес, не повідомлення про 
наявність конфлікту інтересів. 
Недоброчесність членів комісії

Втрата чи погіршення репу-
тації обласної державної адмі-
ністрації, притягнення поса-
дових осіб до відповідальнос-
ті, судові процеси 

2. Можливе зловживання повноважен-
нями посадовими особами при оп-
рацюванні документів під час видачі 
дозволів на розміщення зовнішньої 
реклами поза межами населених 
пунктів області

Зловживання повноваженнями та 
пов’язаними з цим можливостями з 
метою особистого збагачення 

Складність процедур, недостатня прозо-
рість, особисті контакти, недоброчесність 
працівників, приватний інтерес 

Втрата чи погіршення репу-
тації обласної державної адмі-
ністрації, притягнення поса-
дових осіб до відповідальнос-
ті, судові процеси 

3. Можливість впливу з боку посадових 
або інших осіб з метою підтримки 
клопотання щодо надання переваги 
творчим колективам та установам ста-
тусу академічного, закладам культури і 
мистецтва статусу національного, на-
дання переваги претендентам на прис-
воєння почесних звань

Зловживання повноваженнями та 
пов’язаними з цим можливостями 
зацікавленими особами з метою 
задоволення власних корупційних 
потреб 

Складність процедур, недостатня прозо-
рість, особисті контакти, недоброчесність 
працівників, приватний інтерес 

Втрата чи погіршення репу-
тації обласної державної адмі-
ністрації, притягнення поса-
дових осіб до відповідальнос-
ті, судові процеси 
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4. Можливість впливу зацікавлених 
осіб (претендентів-перевізників) на 
членів обласного конкурсного ко-
мітету з підготовки та проведення 
конкурсів щодо визначення авто-
мобільних перевізників на між-
міських та приміських автобусних 
маршрутах загального користуван-
ня, які не виходять за межі тери-
торії області, з метою надання пе-
реваги при визначенні переможців-
перевізників 

Існує можливість отримання непра-
вомірної вигоди членом обласного 
конкурсного комітету за сприяння у 
перемозі в конкурсі певного претен-
дента-перевізника, пов’язаним поза-
службовими дружніми чи іншими 
стосунками, шляхом переконання 
інших членів обласного конкурс-
ного комітету у наявності переваги 
цього перевізника-претендента 

Дискреційні повноваження, приватний 
інтерес, особисте знайомство, складність 
процедур, недостатня прозорість, недо-
статній рівень доброчесності членів об-
ласного конкурсного комітету 

Втрата чи погіршення репу-
тації обласної державної адмі-
ністрації, притягнення поса-
дових осіб до відповідальнос-
ті, судові процеси 

5. Можливість працівника структур-
ного підрозділу задовольнити свій 
приватний інтерес під час розподілу 
бюджетних коштів між видами спорту 

Існує можливість в отриманні непра-
вомірної вигоди працівником струк-
турного підрозділу під час розподілу 
бюджетних коштів між видами 
спорту 

Дискреційні повноваження. 
Приватний інтерес працівника структур-
ного підрозділу. 
Недоброчесність працівника структурного 
підрозділу. 
Відсутність належного контролю за роз-
поділом бюджетних коштів між видами 
спорту

Втрата чи погіршення репу-
тації обласної державної адмі-
ністрації, притягнення поса-
дових осіб до відповідальнос-
ті, судові процеси 

6. Можливість працівника служби у 
справах дітей облдержадміністрації 
задовольнити свій приватний інтерес 
під час підготовки кандидатів в усино-
вителі, піклувальники, опікуни, батьки-
вихователі, прийомні батьки 

Зловживання повноваженнями та 
пов’язаними з цим можливостями. 
Існує можливість отримання непра-
вомірної вигоди працівником служ-
би у справах дітей обласної дер-
жавної адміністрації, під час під-
готовки кандидатів в усиновителі, 
піклувальники, опікуни, батьки. 
Упровадження корупційних практик

Дискреційні повноваження. 
Приватний інтерес працівника служби у 
справах дітей облдержадміністрації. 
Недоброчесність працівника служби у 
справах дітей облдержадміністрації. 
Складність процедур, недостатня прозо-
рість 

Втрата чи погіршення репу-
тації обласної державної адмі-
ністрації, притягнення поса-
дових осіб до відповідальнос-
ті, судові процеси 
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7. Можливість впливу зацікавлених 
осіб на членів обласної комісії з 
прийняття рішень, щодо компен-
сації витрат суб’єктам господарю-
вання, які займаються виноградар-
ством, садівництвом, хмелярством 

Існує ймовірність отримання від за-
цікавлених осіб неправомірної ви-
годи членом обласної комісії, з ме-
тою переконання інших її членів 
щодо прийняття рішення у наданні 
переваги з виділення коштів, перед-
бачених державним бюджетом, для 
компенсації витрат певним суб’єк-
там господарювання, які займаються 
виноградарством, садівництвом чи 
хмелярством у межах Хмельницької 
області

Дискреційні повноваження, приватний 
інтерес, особисте знайомство, складність 
процедур, недостатня прозорість, недо-
статній рівень доброчесності членів об-
ласної комісії 

Втрата чи погіршення репу-
тації обласної державної адмі-
ністрації, притягнення поса-
дових осіб до відповідальнос-
ті, судові процеси 

8. Можливість задовольнити свій 
приватний інтерес шляхом отриман-
ня неправомірної вигоди членом об-
ласної конкурсної комісії щодо на-
дання часткової компенсації вартості 
придбаної сільськогосподарської тех-
ніки та обладнання (включаючи при-
ватний сектор) 

Існує ймовірність отримання від за-
цікавлених осіб неправомірної виго-
ди членом обласної конкурсної ко-
місії за переконання інших членів 
комісії, у наданні переваги певним 
фермерам-одноосібникам щодо част-
кової компенсації вартості придба-
ної сільськогосподарської техніки та 
обладнання

Дискреційні повноваження, приватний 
інтерес, особисте знайомство, складність 
процедур, недостатня прозорість, недо-
статній рівень доброчесності членів об-
ласної конкурсної комісії 

Втрата чи погіршення репу-
тації обласної державної адмі-
ністрації, притягнення поса-
дових осіб до відповідальнос-
ті, судові процеси 

 
_______________________________________________________________ 

 



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

(пункт 2, стор. 3) 

 
ТАБЛИЦЯ 

щодо пропозиції заходів із усунення (зменшення) рівня виявлення корупційних ризиків 
 

Корупційний ризик 

Пріори-
тетність 
коруп-
ційного 
ризику 

(низька/ 
середня/ 
висока) 

Заходи щодо усунення 
корупційного ризику 

Особа (особи) 
відповідальна (і) за 
виконання заходу 

Строк 
виконання 

заходів щодо 
усунення 

корупційного 
ризику 

Необхідні для 
впровадження 
заходів ресурси

Очікувані результати 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Ризики в управлінні персоналом (роботі з кадрами) 

1. Можливість впливу з 
боку посадових або ін-
ших осіб (членів кон-
курсної комісії) на ре-
зультати чергового ета-
пу конкурсу на зайнят-
тя посад державної служ-
би шляхом попереднього 
ознайомлення одного з 
кандидатів з обраним 
варіантом ситуаційного 
завдання 

Низька 1. Обов’язкове попередження кож-
ного члена комісії перед почат-
ком її роботи про персональну 
відповідальність за порушення 
законодавства 
2. Обрання варіанта ситуаційно-
го завдання та ознайомлення з 
ним членів комісії здійснювати 
перед початком конкурсного від-
бору, з метою унеможливлення 
безпосереднього контакту одно-
го з членів комісії та одного з 
кандидатів на посаду

1. Начальник відділу з 
питань персоналу та на-
город апарату, керівни-
ки структурних підроз-
ділів облдержадміністра-
ції, підприємств, установ, 
організацій, що належать 
до сфери її управління. 
2. Адміністратор кон-
курсної комісії апарату 
та структурного підроз-
ділу облдержадміністра-
ції 

1-2. Постійно 
перед кожним
проведенням 
конкурсу 

1-2. У межах 
наявних ре-
сурсів. 
Додаткових 
заходів не по-
требує 

1. Перед кожним прове-
денням конкурсу члени 
комісії попереджаються 
керівником державної 
служби про відпові-
дальність за порушення 
законодавства. 
2. Ознайомлення членів 
комісії із обраним варі-
антом ситуаційного зав-
дання перед конкурсом 
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2. Не повідомлення чле-
ном конкурсної комісії про 
наявність конфлікту інте-
ресів 

Низька 1. Проведення періодичних тре-
нінгів, навчань з питань запобі-
гання та врегулювання конфлік-
ту інтересів. 
2. Розроблення внутрішнього ме-
ханізму щодо повідомлення чле-
ном конкурсної комісії про наяв-
ність конфлікту інтересів 

1. Сектор з питань за-
побігання та виявлення 
корупції облдержадміні-
страції, визначені упов-
новажені особи з питань 
запобігання та виявлен-
ня корупції у структур-
них підрозділах обл-
держадміністрації. 
2. Адміністратор кон-
курсної комісії апарату 
та структурного підроз-
ділу облдержадміні-
страції 

1. Згідно з гра-
фіком нав-
чань. 
2. ІІ квартал 
2022 року 

1-2. У межах 
наявних ре-
сурсів. 
Додаткових 
заходів не по-
требує 

1. Проведено згідно з пла-
ном періодичних тре-
нінгів, навчань з питань 
запобігання та врегулю-
вання конфлікту інтере-
сів серед державних 
службовців апарату та 
структурних підрозділів 
облдержадміністрації. 
2. Розроблено внутріш-
ній локальний акт (па-
м’ятка) про повідом-
лення членом конкурс-
ної комісії про наяв-
ність конфлікту інтере-
сів

3. Вплив керівника на по-
садову особу, що прово-
дить співбесіду з потенцій-
ним кандидатом 

Низька 1. Розроблення внутрішнього акту 
для врегулювання цієї проце-
дури. 
2. Передбачення відповідальнос-
ті посадових осіб в посадовій 
інструкції 

1. Сектор з питань за-
побігання та виявлення 
корупції облдержадмі-
ністрації. 
2.Департамент фінансів 
облдержадміністрації 

1-2. ІІІ квартал
2022 року 

1-2. У межах на-
явних ресурсів

1. Наявність розробле-
ного внутрішнього акта 
для врегулювання цієї 
процедури. 
2. Наявність у посадо-
вій інструкції керівника 
пункту про відповідаль-
ність

4 Можливість отримання 
керівником управління з 
питань цивільного захисту 
населення облдержадміні-
страції неправомірної ви-
годи під час співбесіди з 
потенційним кандидатом на 
заняття вакантних посад 

Середня 1. Розроблення внутрішнього ал-
горитму та пам’ятки про поря-
док дій при отриманні пропо-
зиції неправомірної вигоди чи 
отримання подарунка. 
2. За можливості, здійснення ві-
деозапису співбесід з кандида-
тами, які проводяться в режимі 
відеоконференції

1. Сектор з питань за-
побігання та виявлення 
корупції облдержадмі-
ністрації. 
2. Управління з питань 
цивільного захисту на-
селення облдержадмі-
ністрації 

1. ІІІ квартал
2022 року 
 
2. Під час про-
ведення кон-
курсу 

1-2. У межах на-
явних ресурсів.
Додаткових за-
ходів не потре-
бує 

1. Наявність розробле-
ного внутрішнього алго-
ритму та пам’ятки. 
2. Здійснено відеозапис 
співбесіди з кандидата-
ми в режимі відеокон-
ференції 
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5. Можливість впливу сто-
ронніх (посадових) осіб на 
прийняття рішення члена-
ми Комісії обласної дер-
жавної адміністрації по по-
передньому розгляду про-
позицій щодо відзначення 
державними нагородами 
України щодо представ-
лення до державних наго-
род осіб, які не мають дос-
татніх заслуг державного 
рівня 

Низька 1. Врахування при прийняті рі-
шення громадської думки про 
нагородження. 
2. Здійснення аудіофіксації засі-
дань такої комісії. 
3. Запровадження періодичного 
зовнішнього контролю шляхом 
залучення третіх осіб (незалеж-
них фахівців, представників гро-
мадськості) до роботи комісії з 
державних нагород 

1. Керівник апарату обл-
держадміністрації. 
2. Відділ з питань пер-
соналу та нагород апара-
ту облдержадміністрації 

Протягом 
2021-2023 років

1-2. У межах 
наявних ресур-
сів. 
Додаткових за-
ходів не потре-
бує 

1-3. Можливість уник-
нення фактів неправо-
мірного прийняття рі-
шень щодо представ-
лення до державної на-
городи осіб, які не ма-
ють достатніх заслуг 
державного рівня 

6. Зниження рівня відпо-
відальності працівника у 
зв’язку з наступним звіль-
ненням з посади 

Середня 1. Здійснення додаткового конт-
ролю з боку безпосереднього ке-
рівника за діяльністю працівни-
ків, які мають намір звільнитися. 
2. Забезпечення звірки паперової 
кореспонденції та документів, 
що містяться на носіях інфор-
мації, а також матеріальних цін-
ностей, відповідальним за які є 
працівник, що звільняється, та 
передача вищезазначеного під 
відповідальність іншому праців-
нику, визначеному керівником 

1-2. Керівники струк-
турних підрозділів апа-
рату та облдержадміні-
страції, підприємств, ус-
танов, організацій, що 
належать до сфери її 
управління 

1-2. Постійно 
перед звільнен-
ням підлеглого
працівника 

1,-. У межах на-
явних ресурсів.
Додаткових ре-
сурсів не пот-
ребує 

1. Додатковий контроль 
за діяльністю працівни-
ків, які мають намір 
звільнитися здійснено. 
2. Звірку паперової ко-
респонденції та доку-
ментів, що містяться на 
носіях інформації, а та-
кож матеріальних цін-
ностей, відповідальним 
за які був працівник, 
який звільняється, та пе-
редача вищезазначено-
го під відповідальність 
іншому працівнику, ви-
значеному керівником, 
забезпечено
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2. Ризики в роботі із вхідною кореспонденцією, запитами на публічну інформацію, зверненнями громадян 

1. Можливість недоброчес-
ного розгляду посадовими 
особами листів, заяв, звер-
нень, запитів під час опра-
цювання вхідної кореспон-
денції 

Низька 1. Моніторинг розгляду листів, 
заяв, звернень, запитів, відпові-
дей на них та звітування перед 
керівництвом про результати та-
кого звітування. 
2.. Попередження кожного пра-
цівника про персональну відпо-
відальність за порушення зако-
нодавства щодо доступу до ін-
формації та її розголошення 

1. Керівники: відділів за-
гального, контролю, ро-
боти із зверненнями гро-
мадян, сектору забезпе-
чення доступу до пуб-
лічної інформації апа-
рату облдержадміні-
страції. 
2. Керівник апарату, 
керівники структурних 
підрозділів облдерж-
адміністрації 

1. Протягом 
2021-2023 ро-
ків 
2. ІІ квартал 
2022 року 

1-2. У межах на-
явних ресурсів
Додаткових 
заходів не по-
требує 

1. Моніторинг розгляду 
листів, заяв, звернень, за-
питів, відповідей на них 
та звітування перед ке-
рівництвом про резуль-
тати такого моніторин-
гу здійснюються на пос-
тійній основі. 
2. Попереджено кожно-
го працівника під осо-
бистий підпис про пер-
сональну відповідаль-
ність за порушення за-
конодавства щодо дос-
тупу до інформації 
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2. Ймовірність прийнят-
тя рішення в умовах ре-
ального конфлікту інте-
ресів державним служ-
бовцем, посадовою осо-
бою юридичної особи 
публічного права при роз-
гляді повідомлень, листів, 
звернень юридичних та 
фізичних осіб, в яких ви-
кладається інформація сто-
совно суб’єкта звернен-
ня, будь якої іншої особи 
та одночасно оскаржу-
ються дії або бездіяль-
ність окремих посадових 
осіб структурних підроз-
ділів облдержадміністра-
ції чи її апарату, а також 
підприємств, установ, ор-
ганізацій, що належать 
до її сфери управління 

Середня 1. Проведення періодичних тре-
нінгів, навчань з питань запобі-
гання та врегулювання конфлік-
ту інтересів. 
2. Розроблення внутрішнього ме-
ханізму щодо запобігання та вре-
гулювання конфлікту інтересів 
державними службовцями, по-
садовими особами юридичної 
особи публічного права. 
3. Встановлення контролю за не-
допущенням доручення розгля-
ду/перевірки інформації держав-
ному службовцю або посадовій 
особі, якщо така посадова особа 
має приватний інтерес у сфері 
службових повноважень щодо 
такої інформації 

1. Сектор з питань за-
побігання та виявлення 
корупції облдержадмі-
ністрації. 
2. Визначені уповнова-
жені особи з питань за-
побігання та виявлення 
корупції у структурних 
підрозділах облдерж-
адміністрації. 
3. Керівник апарату, 
керівники структурних 
підрозділів облдержадмі-
ністрації 

1,3. Протягом 
2021-2023 
років. 
2. ІІІ квартал 
2022 року 

1-3. У межах на-
явних ресурсів.
Додаткових за-
ходів не потре-
бує 

1. Проведено згідно з 
планом періодичних тре-
нінгів, навчань з питань 
запобігання та врегулю-
вання конфлікту інтере-
сів серед державних 
службовців апарату та 
структурних підрозді-
лів облдержадміністра-
ції. 
2. Розроблено внутріш-
ній локальний акт щодо 
запобігання та врегулю-
вання конфлікту інтере-
сів державними служ-
бовцями облдержадміні-
страції, посадовими осо-
бами юридичної особи 
публічного права. 
3. Запроваджено конт-
роль за недопущенням 
доручення розгляду/пе-
ревірки інформації дер-
жавному службовцю або 
посадовій особі, якщо 
така посадова особа має 
приватний інтерес у сфе-
рі службових повнова-
жень щодо такої інфор-
мації
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3. Можливий вплив третіх 
осіб на працівника під час 
підготовки відповіді на звер-
нення громадян з питань 
функціонування системи 
охорони здоров’я в області 

Низька 1. Упровадження механізму по-
відомлення про наявність конф-
лікту інтересів у посадових осіб, 
що причетні до розгляду звер-
нень громадян. 
2. Внесення змін у посадові ін-
струкції щодо відповідальності 
за неналежний розгляд звернень 
громадян 

1-2. Департамент охо-
рони здоров’я облдерж-
адміністрації 

1-2.  ІІІ квартал
2022 року 

1-2. У межах на-
явних ресурсів
Додаткових за-
ходів не потре-
бує 

1. Наявність впровадже-
ного внутрішнього ло-
кального акта повідом-
лення про конфлікт інте-
ресів під час розгляду 
звернень громадян. 
2. Наявність у посадовій 
інструкції працівника 
пункту про відповідаль-
ність 

4. Можливий вплив третіх 
осіб на працівника під час 
розгляду та опрацювання 
запитів на публічну інфор-
мацію 

Низька 1. Упровадженя механізму пові-
домлення про наявність конф-
лікту інтересів у посадових осіб, 
що причетні до розгляду запитів 
на публічну інформацію. 
2. Внесення зміни у посадові ін-
струкції щодо відповідальності 
за неналежний розгляд запитів 
на публічну інформацію. 
3. За можливості, визначення ок-
ремої особи, відповідальної за 
організацію розгляду запитів на 
публічну інформацію 

1-3. Завідувач сектору 
забезпечення доступу 
до публічної інформації 
апарату облдержадміні-
страції 

1-3. ІІІ квартал
 2022 року 

1-3. У межах на-
явних ресурсів.
Додаткових за-
ходів не потре-
бує 

1. Наявність впровад-
женого внутрішнього ло-
кального акта повідом-
лення про конфлікт ін-
тересів під час розгляду 
запитів на публічну ін-
формацію. 
2. Наявність у посадо-
вій інструкції працівни-
ка пункту про відпові-
дальність. 
3. Наявність окремо ви-
значеної особи, відпові-
дальної за розгляд за-
питів на публічну ін-
формацію
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3. Ризики в управлінні службовою інформацією 

1. Використання службо-
вої інформації, отриманої 
під час виконання своїх 
посадових обов’язків 

Середня 1. Проведення роз’яснювальної 
роботи серед працівників, які 
мають доступ до службової ін-
формації. 
2. Встановлення додаткового конт-
ролю за дотриманням антико-
рупційного законодавства шля-
хом вибіркового аналізу вхідної 
кореспонденції, а в разі вияв-
лення порушень, повідомлення 
керівництва облдержадміністра-
ції 

1. Керівник апарату, ке-
рівники структурних під-
розділів облдержадмі-
ністрації. 
2. Сектор з питань запо-
бігання та виявлення 
корупції облдержадмі-
ністрації 

1. Протягом 
2021-2023 
років 
2. Щопівроку  

1-2. У межах на-
явних ресурсів
Додаткових ви-
трат не потре-
бує 

1. Проведено роз’ясню-
вальну роботу серед пра-
цівників апарату та струк-
турних підрозділів обл-
держадміністрації щодо до-
ступу до службової ін-
формації та відповідаль-
ність у разі її розголо-
шення. 
2. Проведено вибіркову пе-
ревірку вхідної кореспон-
денції з метою виявлення 
можливих порушень 

2. Розголошення персо-
нальних даних працівни-
ками служби у справах 
дітей з метою отримання 
неправомірної вигоди для 
себе або інших осіб 

Середня 1. Періодичний моніторинг адмі-
ністраторів безпеки та користу-
вачів, які користуються інформа-
ційними ресурсами Єдиної ін-
формаційно-аналітичної системи 
“Діти”, з метою мінімізації фак-
тів використання ними інфор-
мації в особистих інтересах. 
2. Попередження адміністраторів 
безпеки та користувачів, які ко-
ристуються інформаційними ре-
сурсами Єдиної інформаційно-
аналітичної системи “Діти”, про 
персональну відповідальність за 
порушення законодавства щодо 
доступу до інформації та її роз-
голошення 

1. Начальник служби у 
справах дітей облдерж-
адміністрації. 
2. Працівник служби у 
справах дітей облдерж-
адміністрації, на якого 
покладено обов’язки з 
питань запобігання та 
виявлення корупції  

1. Щотижня. 
2. ІІ квартал 
2022 року 

1-2. У межах на-
явних ресурсів.
Додаткових ви-
трат не потре-
бує 

1. Здійснено моніторинг 
адміністраторів безпеки та 
користувачів, які користу-
ються інформаційними ре-
сурсами Єдиної інформа-
ційно-аналітичної системи 
“Діти”. 
2. Попереджено під особис-
тий підпис адміністраторів 
безпеки та користувачів, які 
користуються інформацій-
ними ресурсами Єдиної 
інформаційно-аналітичної 
системи “Діти” про персо-
нальну відповідальність за 
порушення законодавства 
щодо доступу до інфор-
мації та її розголошення 
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4. Ризики в юридичній роботі 
1. Ймовірність впливу за-
цікавлених осіб на пред-
ставників юридичного від-
ділу апарату облдерж-
адміністрації під час 
підготовки документів 
або безпосереднього пред-
ставництва інтересів обл-
держадміністрації у су-
дах 

Низька 1. Участь за рішенням керівника 
юридичного відділу в судових 
засіданнях у пріоритетних спра-
вах не менше як двох праців-
ників юридичного відділу. 
2. Проведення періодичного мо-
ніторингу прийнятих судових рі-
шень сектором з питань запобі-
гання та виявлення корупції ОДА 
на предмет виявлення особистої 
заінтересованості у результатах 
розгляду тієї чи іншої справи

1. Начальник юридич-
ного відділу апарату 
адміністрації 
2. Сектор з питань запо-
бігання та виявлення 
корупції облдержадмі-
ністрації 

1. Під час учас-
ті у судових
справах 
 
 
2. Щопівроку  

1-2. Не потре-
бує додаткових
витрат. 
У межах наяв-
них ресурсів 

1. Забезпечено участь у 
судових засіданнях у прі-
оритетних справах не 
менше як двох праців-
ників юридичного від-
ділу. 
2. Проведено вибірко-
вий моніторинг прий-
нятих судових рішень 

5. Ризики в роботі внутрішнього аудиту 

1. Ймовірне використання 
головним спеціалістом (з 
питань внутрішнього ау-
диту) апарату облдерж-
адміністрації в особистих 
цілях службової інформа-
ції, отриманої під час про-
ведення внутрішнього ау-
диту на об’єкті перевірки 

Низька 1. Попередження працівника з 
внутрішнього аудиту перед по-
чатком проведення перевірки 
про дотримання Кодексу етики 
працівників підрозділу внутріш-
нього аудиту затвердженого на-
казом Міністерства фінансів 
України від 29.09.2011 року 
№ 1217 та про відповідальність 
за його порушення. 
2. Забезпечити проведення роз’яс-
нювальної роботи, внутрішніх 
навчань щодо дотримання вимог 
законів України “Про запобіган-
ня корупції”, “Про інформацію” 

1. Начальник відділу з 
питань персоналу та на-
город апарату адміні-
страції. 
 
2. Сектор з питань запо-
бігання та виявлення 
корупції облдержадмі-
ністрації 

1. Перед почат-
ком проведен-
ня внутрішньо-
го аудиту. 
 
2. Протягом 
2021-2023 ро-
ків, згідно з пла-
ном навчань 

1-2. Не потре-
бує додаткових
витрат. 
У межах наяв-
них ресурсів 

1. Керівник державної 
служби попереджає пра-
цівника з внутрішнього 
аудиту перед початком 
проведення перевірки що-
до дотримання Кодексу 
етики працівників під-
розділу внутрішнього 
аудиту та про відпові-
дальність за його пору-
шення. 
2. Проведено роз’ясню-
вальну роботу (внут-
рішні навчання) щодо 
дотримання вимог зако-
нів України “Про запо-
бігання корупції”, “Про 
інформацію”
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2. Можливий вплив третіх 
осіб на посадову особу, з 
метою приховування по-
рушень та зловживань, ви-
явлених під час проведен-
ня внутрішнього аудиту та 
ймовірність необ’єктивно-
го висвітлення інформації 
в аудиторському звіті

Низька Упровадження механізму пові-
домлення про наявність конфлік-
ту інтересів у посадових осіб, що 
причетні до підготовки аудитор-
ського звіту та наданні висновків 
і рекомендацій за результатами 
проведеного внутрішнього ау-
диту 

Сектор з питань запо-
бігання та виявлення 
корупції; головний спе-
ціаліст (з питань внут-
рішнього аудиту) апа-
рату облдержадміністра-
ції 

Відповідно до
операційного 
плану діяльнос-
ті з внутріш-
нього аудиту
(перед почат-
ком проведен-
ня внутрішньо-
го аудиту)

Не потребує до-
даткових вит-
рат. 
У межах наяв-
них ресурсів 

Наявність впроваджено-
го внутрішнього локаль-
ного акту щодо пові-
домлення про конфлікт 
інтересів під час про-
ведення внутрішнього 
аудиту та підготовки 
аудиторського звіту 

6. Ризики в організації роботи із запобігання та виявлення корупції 
1. Ймовірність порушення 
вимог фінансового конт-
ролю щодо несвоєчасного 
подання/неподання декла-
рацій особами уповнова-
женими на виконання 
функцій держави або міс-
цевого самоврядування, які 
звільняються або звільни-
лися, неподання повідом-
лення про суттєві зміни 
або повідомлення про від-
криття валютного рахунку 
суб’єктом декларування 
або членом його сім’ї в 
установі банку-нерезидента 

Середня 1. Проведення навчань для дер-
жавних службовців, що призна-
чаються або звільняються сто-
совно порядку подання декла-
рацій особами, уповноваженими 
на виконання функцій держави. 
 
2. Збір та опрацювання інфор-
мації від посадових осіб струк-
турних підрозділів облдержадмі-
ністрації, на яких покладено 
обов’язки щодо запобігання та 
виявлення корупції 

1. Сектор з питань запо-
бігання та виявлення 
корупції облдержадмі-
ністрації, уповноважені 
особи структурних під-
розділів облдержадмі-
ністрації, на яких по-
кладено обов’язки з пи-
тань запобігання та ви-
явлення корупції. 
 
2. Сектор з питань запо-
бігання та виявлення 
корупції облдержадмі-
ністрації 

1. Згідно з гра-
фіком навчань.

 
2. Щопівроку 

1-2. Не потре-
бує додаткових
витрат. 
У межах наяв-
них ресурсів 

1. Проведено згідно з пла-
ном періодичних тре-
нінгів, навчань з питань 
фінансового контролю. 
 
2. Інформацію зі струк-
турних підрозділів зіб-
рано та опрацьовано 
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2. Ймовірність недотри-
мання строків та термінів 
передачі корпоративних 
прав особами, що призна-
чені на керівні посади в 
облдержадміністрації та її 
структурних підрозділах, а 
також інформування про 
зазначену передачу корпо-
ративних прав НАЗК 

Середня 1. Упровадження механізму обо-
в’язкового інформування керів-
ництва облдержадміністрації про 
строки та терміни передачі кор-
поративних прав при призначені 
на посаду. 
 
2. Упровадження механізму обо-
в’язкового інформування керів-
ництва структурних підрозділів 
облдержадміністрації шляхом роз-
роблення відповідної пам’ятки 
та встановлення термінів пере-
дачі корпоративних прав при 
призначенні на посаду

1. Сектор з питань запо-
бігання та виявлення 
корупції облдержадмі-
ністрації  
 
2.Уповноважені особи 
структурних підрозді-
лів облдержадміністра-
ції, на яких покладено 
обов’язки з питань за-
побігання та виявлення 
корупції 

1-2. Під час при-
значення особи
на посаду ке-
рівного складу

1-2. Не по-
требує до-
даткових 
витрат. 

У межах наяв-
них ресурсів 

1-2. Наявність внутріш-
нього локального акта 

3. Можливість невико-
нання або неналежного ви-
конання вимог антикоруп-
ційного законодавства в 
частині утворення уповно-
важених підрозділів (упов-
новажених осіб) з питань 
запобігання та виявлення 
корупції на підприємствах, 
установах та організаціях, 
що належать до сфери 
управління облдержадмі-
ністрації 

Низька Розроблення проєкту розпоряд-
чого документа щодо доручення 
керівникам підприємств, установ 
та організацій, що належать до 
сфери управління облдержадмі-
ністрації, утворити (визначити) 
та забезпечити функціонування 
уповноважених підрозділів (осіб) 
 питань запобігання та виявлення 
корупції 

Сектор з питань запо-
бігання та виявлення 
корупції облдержадмі-
ністрації 

І квартал 
2022року 

Не потребує 
додаткових 
витрат 

Прийнято розпорядчий 
документ щодо дору-
чення керівникам під-
приємств, установ, орга-
нізацій, що належать до 
сфери управління обл-
держадміністрації, ут-
ворити (визначити) та 
забезпечити функціону-
вання уповноважених 
підрозділів (осіб) з пи-
тань запобігання та ви-
явлення корупції 
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4. Недостатня урегульова-
ність процедури здійснен-
ня контролю за виконан-
ням заходів щодо запо-
бігання та виявлення ко-
рупції на підприємствах, 
установах та організаціях, 
що належать до сфери уп-
равління обласної держав-
ної адміністрації

Низька Проведення навчання для упов-
новажених осіб з питань запобі-
гання та виявлення корупції, ви-
значених керівниками підпри-
ємств, установ та організацій, що 
належать до сфери управління 
облдержадміністрації 

Сектор з питань запо-
бігання та виявлення 
корупції облдержадмі-
ністрації 

Згідно з 
графіком 
навчань 

Не потребує 
додаткових 
витрат 

Проведено навчання згід-
но з планом для ви-
значених уповноваже-
них осіб з питань запо-
бігання та виявлення 
корупції на підприємст-
вах, установах та орга-
нізаціях, що належать 
до сфери управління 
облдержадміністрації 

5. Неналежне забезпечення 
конфіденційності ви-
кривачів 

Низька 1. Проведення навчальних захо-
дів щодо захисту викривачів для 
працівників апарату та струк-
турних підрозділів облдержадмі-
ністрації, підприємств, установ 
та організацій, що належать до 
сфери управління облдержадмі-
ністрації. 
2. Розроблення пам’ятки про від-
повідальність за порушення за-
конодавства щодо захисту ви-
кривачів. 
3. Ознайомлення з пам’яткою 
працівників апарату та струк-
турних підрозділів облдержадмі-
ністрації, підприємств, установ 
та організацій, що належать до 
сфери управління 

1. Сектор з питань запо-
бігання та виявлення 
корупції, керівники 
структурних підрозді-
лів облдержадміністра-
ції. 
2. Сектор з питань запо-
бігання та виявлення 
корупції облдержадмі-
ністрації 
3. Сектор з питань запо-
бігання та виявлення 
корупції, уповноважені 
особи з питань запобі-
гання та виявлення ко-
рупції у структурних під-
розділах облдержадміні-
страції, підприємствах, 
установах та організа-
ціях, що належать до 
сфери управління обл.-
держадміністрації 

1. Згідно з гра-
фіком навчань.

 
 
 

2. ІІІ квартал 
2022 року 

 
3  .IV квартал
2022 року, (пос-
тійно – для но-
вопризначених 
працівників) 

Не потребує 
додаткових 
витрат. 
У межах наяв-
них ресурсів 

1. Проведено навчання 
згідно з планом навчань 
стосовно захисту викри-
вачів. 
 
2. Розроблено пам’ятку. 
 
3. Ознайомлено із па-
м’яткою усіх працівни-
ків апарату та структур-
них підрозділів ОДА, 
підприємств, установ та 
організацій, що нале-
жать до сфери управ-
ління 
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6. Ймовірність виникнення 
потенційного або реаль-
ного конфлікту інтересів 
під час виконання своїх 
посадових обов’язків 

Середня 1. Проведення навчальних захо-
дів щодо запобігання та врегу-
лювання конфлікту інтересів для 
працівників апарату та струк-
турних підрозділів облдержадмі-
ністрації, підприємств, установ 
та організацій, що належать до 
сфери управління облдержадмі-
ністрації. 
2. Розроблення внутрішнього ме-
ханізму щодо запобігання та вре-
гулювання конфлікту інтересів 
для працівників апарату та 
структурних підрозділів облдерж-
адміністрації, підприємств, уста-
нов та організацій, що належать 
до сфери управління облдерж-
адміністрації 

1-2. Сектор з питань за-
побігання та виявлення 
корупції облдержадмі-
ністрації 

1. Згідно з гра-
фіком навчань.

 
 
 

2. ІІ квартал 
2022 року 

 

1. Не потребує 
додаткових 
витрат. 
У межах наяв-
них ресурсів 

1. Проведено навчання 
згідно з планом навчань 
щодо запобігання та вре-
гулювання конфлікту ін-
тересів серед працівників 
апарату та структурних 
підрозділів облдержадм-
ністрації, підприємств, 
установ та організацій, 
що належать до сфери 
управління облдержадмі-
ністрації. 
2. Розроблено внутріш-
ній локальний акт щодо 
запобігання та врегулю-
вання конфлікту інтере-
сів працівниками апарату 
та структурних підроз-
ділів облдержадміністра-
ції, підприємств, установ 
та організацій, що нале-
жать до сфери управлін-
ня облдержадміністрації 
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7. Ризики в управління фінансовими ресурсами 

1. Ймовірна наявність при-
ватного інтересу під час 
планування проєкту облас-
ного бюджету на наступний 
рік та внесенні змін до нього 

Низька 1. Проведення аналізу пропозицій 
структурних підрозділів облдерж-
адміністрації, інших зацікавлених 
осіб до бюджетного запиту. 
2. Встановлення критеріїв пріори-
тетності при складанні проєкту 
обласного бюджету та змін до 
нього та надання інформації ке-
рівництву 
3.Розроблення внутрішнього меха-
нізму щодо повідомлення про 
наявність конфлікту інтересів при 
плануванні обласного бюджету

1-3. Департамент фінан-
сів облдержадміністрації 

1. Щокварталу
 
 
 

2.Постійно 
 
 
 
 

3. IV квартал 
2022 року 

1-3. У межах 
наявних рес-
урсів 

1. Здійснено аналіз отри-
маних пропозицій. 
 
 
2. Кількість проведеного 
інформування щодо прі-
оритетності. 
 
 
3. Наявність впровадже-
ного внутрішнього ло-
кального акту 

2. Можливе недотримання 
бюджетного законодав-
ства під час планування та 
використання фінансових 
ресурсів обласного бюд-
жету головними розпоряд-
никами коштів 

Середня 1. Складання заходів щодо напов-
нення місцевих бюджетів, ефек-
тивного використання бюджетних 
коштів та посилення фінансово-
бюджетної дисципліни та вико-
нання (координація) цих заходів. 
2. Контроль, координація та забез-
печення публічності планування та 
використання бюджетних коштів, 
у тому числі розпорядниками бюд-
жетних коштів нижчого рівня та 
одержувачами бюджетних коштів. 
3. Підвищення рівня професійності 
та відповідальності посадових осіб 
причетних до управління бюджет-
ними коштами області шляхом 
проведення навчань, тренінгів, се-
мінарів з питань фінансової дис.-
ципліни

1-3. Департамент фінан-
сів облдержадміністрації, 
головні розпорядники 
коштів обласного бюд-
жету – структурні підроз-
діли облдержадміністра-
ції 

1. Щорічно 
(стосовно 
складання 
заходів та їх
координації).ю
 
2. ІІ квартал 
2022 року 
 
3. Під час коле-
гій, нарад, се-
мінарів (згідно
з відповідними
графіками, у
тому числі із
використан-
ням  ресурсів) 

1-3. У межах 
наявних ресур-
сів 

1. Збереження бюджет-
них коштів, їх ефектив-
не та цільове викори-
стання. 
2. Дотримання фінансо-
во-бюджетної дисцип-
ліни учасниками бюд-
жетного процесу облас-
ті. 
3. Формування позитив-
ного сприйняття та до-
віри серед широких 
верств населення до ор-
ганів влади 
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3. Навмисне завищення об-
сягів видатків під час на-
дання пропозицій головни-
ми розпорядниками коштів 
до проєкту обласного бюд-
жету 

Середня 1. Проведення аналізу організацій-
но-розпорядчих актів з метою ви-
явлення можливих дискреційних 
повноважень у межах забезпечен-
ня належного обґрунтування необ-
хідних обсягів закупівель замов-
ником. 
2. Здійснення контрольно-наглядо-
вої функції (у разі необхідності 
внесення змін до зазначених до-
кументів)

1-2. Департамент фінан-
сів облдержадміністрації; 
керівники структурних 
підрозділів облдержадмі-
ністрації; 
начальник управління фі-
нансово-господарського 
забезпечення апарату обл-
держадміністрації 

1-2. Постійно. 
 
1-2. Протягом 
2021-2023 років 
(у разі не обхід-
ності - внесення 
змін) 

1-2. Не  потре-
бує додаткових 
витрат. 
У межах наяв-
них ресурсів 

1. Підготовлено обґрун-
тування необхідних обся-
гів закупівель замовника 
на підставі аналізу запасів 
матеріальних ресурсів та 
інтенсивності їх викори-
стання. 
2. Запроваджено контроль 
з боку керівництва щодо  

8. Ризики в управління матеріальними ресурсами 

1. Можливість зловживання 
посадовими особами, які 
наділені повноваженнями що-
до розпорядження майном 
установи в особистих чи 
інших неслужбових цілях 

Середня 1. Проведення контрольної звірки 
щодо цільового використання дер-
жавного майна. 
2. Вжиття заходів внутрішнього 
аудиту. 
3. Забезпечення невідворотності 
юридичної відповідальності за 
виявлені порушення 

1. Керівники структур-
них підрозділів облдерж-
адміністрації; 
начальник управління фі-
нансово-господарського 
забезпечення апарату 
облдержадміністрації.. 
2. Головний спеціаліст (з 
питань внутрішнього ау-
диту) апарату облдерж-
адміністрації. 
3. Керівник апарату, ке-
рівники структурних під-
розділів облдержадміні-
страції

1. Щокварталу
2. Відповідно до 
плану прове-
дення внутріш-
нього аудиту 
3. У разі під-
твердження 
факту право-
порушення 

1-3. Не потребує
додаткових ви-
трат. 
У межах наяв-
них ресурсів 

1. Складено акт звірки 
цільового використання 
майна. 

2. Проведено внутрішній 
аудит у структурних під-
розділах ОДА. 
3.Забезпечено притягнен-
ня до відповідальності 
посадових осіб 
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2. Можливість умисного за-
вищення замовлення мате-
ріальних цінностей з метою 
подальшого використання 
їх залишків в особистих 
цілях 

Середня 1. Забезпечення належного обґрун-
тування необхідних обсягів заку-
півель замовника під час плану-
вання закупівель шляхом аналізу 
запасів матеріальних ресурсів та 
інтенсивності їх використання пе-
ред формуванням потреби. 
2. Вжиття заходів внутрішнього 
аудиту. 
3. Забезпечення невідворотності 
юридичної відповідальності за 
виявлені порушення 

1. Уповноважені особи, 
визначені відповідальни-
ми за організацію та про-
ведення процедур заку-
півлі в апараті та струк-
турних підрозділах обл.-
держадміністрації. 

2. Головний спеціаліст (з 
питань внутрішнього ау-
диту) апарату облдерж-
адміністрації. 
3. К ерівник апарату, ке-
рівники структурних під-
розділів облдержадміні-
страції

1. Щокварталу.
2. Відповідно до 
плану прове-
дення внутріш-
нього аудиту. 
3. У разі під-
твердження 
факту правопо-
рушення 

1-3. Не потре-
бує додаткових 
витрат. 
У межах наяв-
них ресурсів 

1. Підготовлено обґрун-
тування необхідних обся-
гів закупівель замовника 
на підставі аналізу запасів 
матеріальних ресурсів та 
інтенсивності їх викори-
стання. 
2. Проведено внутрішній 
аудит у структурних під-
розділах облдержадміні-
страції. 
3.Забезпечено притягнен-
ня до відповідальності по-
садових осіб 

3. Можливий вплив зацікав-
лених третіх осіб при здійс-
ненні процедури списання 
матеріальних цінностей, що 
перебувають на балансі уп-
равління з питань цивіль-
ного захисту населення обл-
держадміністрації 

Середня 1. Запровадження механізму пові-
домлення про конфлікт інтересів у 
посадових осіб, що причетні до 
списання матеріальних цінностей. 
2. Залучення до складу комісії по 
списанню матеріальних цінностей 
в управлінні з питань цивільного 
захисту населення облдержадмі-
ністрації уповноваженої особи з 
питань запобігання та виявлення 
корупції. 
3. Запровадження механізму внут-
рішнього списання матеріальних 
цінностей, що перебувають на 
балансі в управлінні з питань ци-
вільного захисту населення обл-
держадміністрації

1-3. Управління з питань 
цивільного захисту обл-
держадміністрації 

1. 2. ІІ квартал 
2022 року 

 
 
2. Постійно 
 
 
 
 
 
3. Щокварталу 

 

1-3. У межах на-
явних ресурсів. 
Додаткових за-
ходів не потре-
бує 

1. Наявність впровадже-
ного внутрішнього меха-
нізму. 
 
2. Кількість опрацьова-
них матеріалів уповнова-
женою особою управлін-
ня з питань цивільного 
захисту населення обл-
держадміністрації. 
 
3. Наявність механізму 
внутрішнього звітування 
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4. Можливе завищення (за-
ниження) обсягів робіт при 
участі в складанні актів де-
фектів на капітальний та по-
точний середній ремонти 
автомобільних доріг загаль-
ного користування місцево-
го значення 

Середня 1. Розроблення внутрішнього ме-
ханізму для врегулювання відпо-
відної процедури. 
2. Здійснення перевірки разом із 
представником проєктної органі-
зації, обґрунтованість внесених 
даних та обсягів робіт в актах 

1-2. Управління інфра-
структури облдержадмі-
ністрації 

1. І квартал 
2022 року 
2. Постійно 

1-2 .У межах 
наявних ресур-
сів. 
Додаткових за-
ходів не потре-
бує 

1. Наявність розроблено-
го внутрішнього механіз-
му, який врегульовує від-
повідну процедуру. 
2. Кількість здійснених 
перевірок 

8.5. Можливе погодження 
актів приймання виконаних 
робіт із завищеними цінами 
на будівельні матеріали та 
роботи, що не передбачені 
договірною ціною, без під-
твердження їх вартості 

Середня 1. Внесення пропозицій відповідно-
му органу центральної виконавчої 
влади для покращення цієї про-
цедури на законодавчому рівні. 
2. Перевірка вартості матеріалів в 
актах приймання виконаних робіт 
лише з підтверджуючими доку-
ментами

1-2. Департамент розвит-
ку громад, будівництва 
та житлово-комунально-
го господарства обл-
держадмінцістрації 

1. І квартал 
2022 року. 
2. Постійно 

 

1-2. У межах 
наявних ресур-
сів. 
Додаткових ре-
сурсів не потре-
бує 

1.Кількість внесених про-
позицій. 
2. Кількість прийнятих ак-
тів на підставі підтверд-
жуючих документів, у 
порівнянні з неприйня-
тими актами 

9. Ризики у сфері публічних закупівель 

1. Можливість впливу ке-
рівників на уповноважену 
особу, відповідальну за про-
ведення публічних закупі-
вель, при здійсненні проце-
дури проведення та прий-
няття рішення під час пуб-
лічних закупівель 

Низька 1. Внесення пропозицій відповід-
ному органу центральної виконав-
чої влади щодо врегулювання 
процедури закупівель на законо-
давчому рівні. 
2. Визначення відповідальності по-
садових осіб структурних підроз-
ділів за вплив при здійсненні за-
купівель

1-2. Департамент еконо-
мічного розвитку обл-
держадміністрації 

1. IV квартал 
2022 року. 
2. I квартал 
2022 року 

1-2. У межах на-
явних ресурсів. 
Додаткових за-
ходів не потре-
бує 

1. Кількість внесених про-
позицій. 
2. Наявність пункту в по-
садовій інструкції про 
відповідальність особи 
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2. Можливість впливу ке-
рівника на посадову особу 
,відповідальну за підготовку 
тендерної документації, з ме-
тою надання переваги пев-
ному постачальнику товарів, 
робіт чи послуг при здійс-
ненні публічних закупівель 

Висока 1. Внесення пропозицій відповід-
ному органу центральної виконав-
чої влади щодо врегулювання про-
цедури закупівель на законодав-
чому рівні. 
2. Повернення на додаткове опра-
цювання матеріалів уповнова-
женій особі з питань запобігання та 
виявлення корупції

1-2. Департамент охо-
рони здоров’я облдерж-
адміністрації 

1. IV квартал 
2022 року. 
2. Постійно 

1-2. У межах на-
явних ресурсів. 
Додаткових ре-
сурсів не потре-
бує 

1. Кількість внесених про-
позицій. 
2. Кількість опрацьова-
них матеріалів уповнова-
женою особою Департа-
менту 

3. Можливий вплив тре-
тіх осіб на уповноважену 
особу, відповідальну за 
проведення публічних за-
купівель під час їх про-
ведення у Департаменті 
природних ресурсів та еко-
логії облдержадміністра-
ції 

Низька 1. Розроблення внутрішнього ме-
ханізму щодо повідомлення поса-
довими особами про наявність 
конфлікту інтересів . 
2. Повернення на додаткове опра-
цювання матеріалів уповноваже-
ній особі з питань запобігання та 
виявлення корупції.  

3. Періодичний моніторинг щодо 
питань проведення публічних за-
купівель

1-3. Департамент при-
родних ресурсів та еко-
логії облдержадміністра-
ції 

1. I квартал 
2022 року. 
2. Постійно. 
3. Щопівроку  

1-3. У межах на-
явних ресурсів. 
Додаткових ре-
сурсів не потре-
бує 

1. Наявність розроблено-
го внутрішнього механіз-
му. 
2. Кількість опрацьова-
них матеріалів уповнова-
женою особою Департа-
менту. 
3. Наявність піврічного 
моніторингу 
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4. Можливе встановлення 
в тендерній документації 
завищених видатків під 
час здійснення закупівель 
товарів чи послуг у Депар-
таменті розвитку громад, 
будівництва та житлово-
комунального господар-
ства облдержадміністрації 

Середня 1. Аналіз необхідних обсягів за-
купівель. 
2. Моніторинг щодо видатків у 
тендерній документації при про-
веденні публічних закупівель. 
3. Попередження уповноваженої 
особи, відповідальної за органі-
зацію та проведення процедур 
закупівлі, за порушення законо-
давства щодо здійснення пуб-
лічних закупівель та антикоруп-
ційного законодавства 

1-3. Департамент розвит-
ку громад, будівництва 
та житлово-комунально-
го господарства обл-
держадміністрації 
 
3. Уповноважена особа 
з питань запобігання та 
виявлення корупції Де-
партаменту розвитку 
громад, будівництва та 
житлово-комунального 
господарства облдерж-
адміністрації 

1,3. Під час 
проведення 
закупівель. 
2. Щопівроку  

1-3. У межах на-
явних ресурсів.
Додаткових ре-
сурсів не потре-
бує 

1. Проведено аналіз необ-
хідного обсягу закупі-
вель. 
2. Наявність піврічного 
моніторингу. 
3. Попереджено уповно-
важену особу Департа-
менту, відповідальну за 
організацію та прове-
дення процедур заку-
півлі, про відповідаль-
ність 

5. Завищення очікуваної 
вартості закупівель (товарів, 
робіт, послуг) 

Середня 1. Використання аналітичних мо-
дулів для моніторингу цін. 
2. Моніторинг цін при визначенні 
очікуваної вартості закупівель 
(товарів, робіт, послуг). 
3. Використання примірної мето-
дики визначення очікуваної вар-
тості предмета закупівлі, затверд-
женої наказом Міністерства роз-
витку економіки, торгівлі та сіль-
ського господарства України від 
18.02.2020 року №275

1-3. Керівники, уповнова-
жені особи, відповідальні 
за організацію та прове-
дення закупівель, струк-
турних підрозділів обл-
держадміністрації 

1-3. Постійно 
під час прове-
дення закупі-
вель 

1-3. У межах на-
явних ресурсів.
Додаткових ре-
сурсів не потре-
бує 

1. Кількість використа-
них аналітичних модулів. 
2. Проведено моніторинг 
цін при визначені очіку-
ваної вартості закупівель. 
3. Використовується при-
мірна методика визна-
чення очікуваної вартості 
предмета закупівлі 
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6. Завищення обсягів заку-
півель 

Низька 1. Забезпечення належного обґрун-
тування необхідних обсягів закупі-
вель замовника при плануванні 
закупівель шляхом аналізу запасів 
матеріальних ресурсів та інтенсив-
ності їх використання перед фор-
муванням потреби. 

2. Оприлюднення обґрунтування 
технічних та якісних характерис-
тик предмета закупівлі шляхом 
розміщення на власному вебсайті 
замовника або на офіційному веб-
сайті головного розпорядника 
бюджетних коштів, суб’єкта уп-
равління об’єктами державної 
власності, що здійснює функції з 
управління суб’єктом господарю-
вання державного сектору еконо-
міки) згідно з рекомендаціями 
постанови КМУ від 11.1.2016 року 
№ 710. 
3. Розроблення внутрішнього акта, 
який передбачатиме детальну рег-
ламентацію прав та обов’язків від-
повідальних осіб замовника щодо 
планування закупівель, систему 
внутрішнього контролю та розпо-
ділу функцій, яка виключає кон-
центрацію повноважень у межах 
одного підрозділу

1-2. Керівники, уповнова-
жені особи, відповідальні 
за організацію та прове-
дення закупівель, струк-
турних підрозділів обл-
держадміністрації . 
3. Керівники структур-
них підрозділів облдерж-
адміністрації 

1-3. Постійно 
під час прове-
дення закупі-
вель 

1-3. У межах на-
явних ресурсів
Додаткових ре-
сурсів не потре-
бує 

1. Наявність обґрунту-
вання щодо необхідних 
обсягів закупівель. 
2. Кількість обґрунтувань 
та характеристик. 
3. Наявність розроблено-
го внутрішнього акта 
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7. Поділ одного предмета 
для укладання прямого до-
говору або застосування спро-
щеної закупівлі 

Середня 1. Здійснення аналізу річного пла-
ну на предмет наявності поділу 
закупівлі одного виду послуг або 
товарів на декілька окремих заку-
півель, з метою “уникнути” засто-
сування процедури відкритих тор-
гів. 
2. Використання аналітичних мо-
дулів для моніторингу цін. 
3. Запровадження попереднього 
аналізу контрагентів та візування 
уповноваженою особою з питань 
запобігання та виявлення корупції 
структурних підрозділів облдерж-
адміністрації проєктів прямих до-
говорів

1. Керівники структур-
них підрозділів облдерж-
адміністрації. 
2-3. Уповноважені особи 
з питань запобігання та 
виявлення корупції у 
структурних підрозділах 
облдержадміністрації 

1. Протягом 
року. 
2-3. Постійно 
під час прове-
дення закупі-
вель 

1-3. У межах на-
явних ресурсів.
Додаткових ре-
сурсів не потре-
бує 

1. Наявність аналізу річ-
ного плану. 
2. Кількість використан-
ня аналітичних модулів. 
3. Наявність попередньо-
го аналізу контрагентів  

8. Укрупнення предмета за-
купівлі з метою мінімізації 
конкуренції 

Низька 1. Здійснення аналізу річного пла-
ну та тендерної документації на 
предмет наявності ознак укрупнен-
ня закупівлі з метою мінімізації 
конкуренції. 
2. Обгрунтування доцільності заку-
півлі у відповідному розмірі/об’є-
мі/кількості структурним підрозді-
лом замовника, який є ініціатором 
закупівлі, відповідно до прийнято-
го в органі внутрішнього акта за-
купівель. 
3. Залучення уповноваженої особи 
з питань запобігання та виявлення 
корупції структурного підрозділу 
облдержадміністрації до закупіель 
з високою очікуваною вартістю

1-3. Керівники структур-
них підрозділів облдерж-
адміністрації 
 

. Протягом 
року. 
2-3. Постійно 
під час прове-
дення закупі-
вель 

1-3. У межах на-
явних ресурсів.
Додаткових ре-
сурсів не потре-
бує 

1. Наявність аналізу річ-
ного плану та тендерної 
документації. 
2. Наявність обґрунтувань 
доцільності закупівель . 
3. Кількість випадків за-
лучення уповноваженої 
особи з питань запобіган-
ня та виявлення корупції 
структурного підрозділу 
облдержадміністрації до 
закупівель з високою очі-
куваною вартістю 
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9. Ймовірність встановлення 
необґрунтованої (завищеної) 
ціни договору, штучне 
завищення обсягів закупі-
вель 

Середня 1. Аналіз необхідних обсягів заку-
півель. 
2. Моніторинг цін при визначенні 
очікуваної вартості закупівель 
(товарів/послуг/робіт). 
3. Попередження уповноваженої 
особи, відповідальної за організа-
цію та проведення процедур заку-
півлі, за порушення законодавства 
щодо здійснення публічних заку-
півель та антикорупційного зако-
нодавства 

1. Департамент соціаль-
ного захисту населення 
облдержадміністрації. 
2. Уповноважена особа, 
відповідальна за організ-
ацію та проведення про-
цедур закупівлі у Депар-
таменті соціального за-
хисту населення обл-
держадміністрації. 
3. Уповноважена особа з 
питань запобігання та 
виявлення корупції у Де-
партаменті соціального 
захисту населення обл-
держадміністрації 

1-2. Щопівроку1-3. У межах на-
явних ресурсів.
Додаткових ре-
сурсів не потре-
бує 

1. Наявність аналізу що-
до закупівель. 
2. Проведено моніторинг 
цін. 
3. Попереджено уповно-
важену особу Департа-
менту, відповідальну за 
організацію та проведен-
ня процедур закупівлі, 
про відповідальність 

10. Необґрунтоване внесен-
ня змін до договору про 
закупівлю шляхом укладан-
ня додаткових угод 

Висока 1. Забезпечення обґрунтування не-
обхідності укладання додаткових 
угод про внесення змін до дого-
вору про закупівлю та докумен-
тального підтвердження доціль-
ності таких змін. 
2. Запровадження попереднього 
аналізу контрагентів та візування 
уповноваженою особою з питань 
запобігання та виявлення корупції 
структурних підрозділів облдерж-
адміністрації проєктів додаткових 
угод до договорів на закупівлю 
товарів, робіт чи послуг. 
3. Проведення моніторингу додатко-
вих угод до укладених договорів що-
до закупівель товарів, послуг чи робіт

1. Керівники структур-
них підрозділів облдерж-
адміністрації. 
2. Уповноважені особи з 
питань запобігання та ви-
явлення корупції, визна-
чені у структурних під-
розділах облдержадміні-
страції. 
3. Визначені керівниками 
структурних підрозділів 
облдержадміністрації 
уповноважені особи або 
підрозділи 

1,3. Постійно 
під час прове-
дення закупі-
вель. 
2. Щопівроку 

1-3. У межах на-
явних ресурсів.
Додаткових ре-
сурсів не потре-
бує 

1. Наявність обґрунту-
вання необхідності в укла-
данні додаткових угод. 
2. Кількість завізованих 
уповноваженою особою 
проєктів додаткових угод 
до договорів замовника 
на закупівлю. 
3. Наявність моніторингу 
додаткових угод до укла-
дених договорів замовни-
ка на закупівлю 
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11. Закупівля послуг, вико-
нання яких складно оцінити 

Низька 1. Забезпечення належного обґрун-
тування закупівлі структурним під-
розділом облдержадміністрації, 
який є ініціатором закупівлі. 
2. Проведення замовником попе-
редніх ринкових консультацій при 
проведенні закупівель та організа-
ції їх проведення з метою аналізу 
ринку, у тому числі отримання 
рекомендацій та інформації від 
суб’єктів господарювання відпо-
відно до ч.4 ст.4 ЗУ “Про публічні 
закупівлі”

1-2. Керівники структур-
них підрозділів облдерж-
адміністрації 

1-2. Постійно 
під час прове-
дення закупі-
вель 

1-2. У межах на-
явних ресурсів.
Додаткових ре-
сурсів не потре-
бує 

1. Наявність належного об-
ґрунтування. 
2. Кількість проведених 
консультацій замовни-
ком 

12. Нечіткість визначення 
предмета закупівлі та 
інших умов договору для 
обмеження конкуренції 

Низька 1. Використання Конструктора 
та бібліотеки примірних спе-
цифікацій 
(https://specifications.prozorro.or
g/specifications). 
2. Проведення замовником по-
передніх ринкових консульта-
цій при проведенні закупівель 
та організації їх проведення з 
метою аналізу ринку, у тому 
числі отримання рекомендацій 
та інформації від суб’єктів го-
сподарювання відповідно до 
ч.4 ст.4 ЗУ “Про публічні за-
купівлі”. 

1-4. Керівники структур-
них підрозділів облдерж-
адміністрації  

1-2,4. Постій-
но під час 
проведення 
закупівель 

1-4. У межах 
наявних 
ресурсів. 
Додаткових ре-
сурсів не потре-
бує  

1. Періодичність викори-
стання Конструктора та 
бібліотеки примірних 
специфікацій. 
2. Кількість проведених 
консультацій замовни-
ком. 
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  3. Запровадження механізму пе-

ревірки розробленої тендерної 
документації у частині дотри-
мання вимог до предмета заку-
півлі, до якого повинно бути за-
лучено не менше ніж два струк-
турних підрозділи замовника. 
4. Оприлюднення обґрунтова-
них технічних та якісних ха-
рактеристик предмета закупів-
лі шляхом розміщення на влас-
ному вебсайті замовника або 
на офіційному вебсайті голов-
ного розпорядника бюджетних 
коштів, суб’єкта управління 
об’єктами державної власнос-
ті, що здійснює функції з уп-
равління суб’єктом господарю-
вання державного сектору еко-
номіки) згідно з рекомендація-
ми постанови КМУ від 
11.1.2016 року № 710 

 3. IІІ квартал 
2022 року 

 3. Наявність запровад-
женого механізму. 
4. Наявність оприлюд-
неного обґрунтування 
технічних та якісних ха-
рактеристик предмета 
закупівлі 

13. Необ’єктивність та упе-
редженість при розгляді тен-
дерної пропозиції 

Низька 1. Розробка внутрішнього акта за-
купівель, який повинен передба-
чати детальну регламентацію прав 
та обов’язків відповідальних осіб 
замовника, визначати систему конт-
ролю за прийняттям рішень та 
процедуру залучення уповноваже-
ної особи з питань запобігання та 
виявлення корупції структурного 
підрозділу облдержадміністрації 
до процедури

1-2. Керівники структур-
них підрозділів облдерж-
адміністрації  

1-2. ІІІ квартал 
2022 року 

1-2. У межах на-
явних ресурсів. 
Додаткових ре-
сурсів не потре-
бує 

1. Наявність розроблено-
го внутрішнього акта 
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  2. Запровадження процедури под.-
війного контролю за діями замовни-
ка, яка виключатиме умисне відхи-
лення тендерних пропозицій з моти-
вів особистої зацікавленості, а також 
передбачатиме механізм повідомлен-
ня учасником про порушення його 
прав під час проведення закупівлі

   2.Наявність процедури 
подвійного контролю 

14. Неповідомлення учас-
ника про невідповідність 
пропозиції 

Низька 1. Забезпечення проведення навчань 
(тренінгів) для уповноважених осіб 
замовника, відповідальних за органі-
зацію та проведення закупівель у 
структурному підрозділі облдерж-
адміністрації, у частині обов’язку 
дотримання визначених строків по-
відомлення учасника про невід по-
відність пропозиції відповідно до ви-
мог ЗУ “Про публічні закупівлі”. 
2. Розробка (внесення змін) до внут-
рішніх процедур (положення, ін-
струкцій), які регулюють порядок 
розгляду уповноваженою особою з 
питань запобігання та виявлення ко-
рупції структурного підрозділу обл-
держадміністрації повідомлень про 
корупцію від учасників закупівель. 
3. Публікація на вебсайті замовника 
контактів для зв’язку з уповноваженою 
особою з питань запобігання та вияв-
лення корупції структурного підрозділу 
облдержадміністрації у разі надходжен-
ня вимоги подання паперових доку-
ментів у складі тендерної пропозиції

1-3. Керівники структур-
них підрозділів облдерж-
адміністрації  
 

1. Відповідно до 
затвердже-них 
графіків нав-
чань, у сфері 
закупівель. 
2-3. ІІ квартал 
2022 року 

1-3. У межах на-
явних ресурсів. 
Додаткових за-
ходів не потре-
бує 

1. Кількість проведених 
навчань (тренінгів). 
2. Наявність внутрішніх 
процедур (внесення змін 
до існуючих). 
3. Наявність контактних 
даних про уповноважену 
особу на вебсайті замов-
ника 
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15. Неповна перевірка учас-
ників процедури закупівлі 

Низька 1. Забезпечення проведення нав-
чань (тренінгів) із проведення пуб-
лічних закупівель для уповноваже-
них осіб з питань запобігання та 
виявлення корупції структурного 
підрозділу облдержадміністрації з 
метою отримання навичок аналізу 
закупівель та виявлені корупцій-
них ризиків. 
2. Розробка внутрішнього акту за-
купівель, який повинен передба-
чати детальну регламентацію по-
рядку здійснення перевірки наяв-
ності підстав для відмови в участі у 
процедурі закупівлі та процедуру 
залучення уповноваженої особи з 
питань запобігання та виявлення 
корупції структурного підрозділу 
облдержадміністрації до такої пе-
ревірки (в окремих визначених ви-
падках, зокрема закупівлях з висо-
ким рівнем ризику – з високою 
очікуваною вартістю, термінових, з 
“нетиповим” для замовника пред-
метом закупівлі тощо). 
3. Розробка чек-листа щодо пере-
вірки учасників тендеру з ураху-
ванням вимог ст. 17 ЗУ “Про пуб-
лічні закупівлі” (періодична пере-
вірка окремих закупівель)

1-3. Керівники структур-
них підрозділів облдерж-
адміністрації 

1. Відповідно до 
затверджених 
графіків нав-
чань, у сфері 
закупівель. 
2-3.  ІІІ квартал 
2022 року 

1-3. У межах на-
явних ресурсів. 
Додаткових ре-
сурсів не потре-
бує 

1. Кількість проведених 
навчань (тренінгів). 

2. Наявність розроблено-
го внутрішнього локаль-
ного акта. 
3. Наявність розроблено-
го чек-листа щодо пере-
вірки учасників тендеру 



 
26

 

1 2 3 4 5 6 7 
16. Недопостачання товарів 
(робіт/послуг), приймання 
продукції, яка не відповідає 
умовам договору, тощо. 

Висока 1. Запровадження процедури моні-
торингу виконання договору, яка 
передуватиме підписанню доку-
ментів про виконання умов відпо-
відальною особою. 
2. Перевірка під час проведення 
внутрішнього аудиту у структур-
ному підрозділі облдержадміні-
страції підписаних договорів за-
мовника на відповідність умов до-
говору та отриманих робіт, товарів 
чи послуг

1. Керівники структур-
них підрозділів облдерж-
адміністрації. 
2. Комісія із внутрішньо-
го аудиту  

1. ІІІ квартал 
2022 року. 
2. Відповідно до 
плану прове-
дення внутріш 
нього аудиту 

1-2. У межах на-
явних ресурсів. 
Додаткових за-
ходів не потре-
бує 

1. Запроваджено перед під-
писанням документів про 
виконання умов, проце-
дуру моніторингу щодо 
виконання договору. 
2. Кількість проведених 
щорічних внутрішніх ау-
дитів 

17. Можливість виникнення 
конфлікту інтересів у пред-
ставників (посадових осіб) 
замовника 

Середня 1. Розробка та впровадження акта 
поведінки з механізмами поперед-
ження, виявлення та врегулювання 
конфліктів інтересів. 
2. Встановлення процедури роз-
криття інформації про конфлікт 
інтересів у членів тендерного комі-
тету та відмову у включенні їх до 
складу тендерного комітету. 
3. Розробка внутрішнього механіз-
му повідомлення членом тендер-
ного комітету про конфлікт інте-
ресів та подальших дій у зв’язку із 
таким конфліктом інтересів; озна-
йомлення членів тендерного комі-
тету із таким механізмом та попе-
редження їх про відповідальність у 
разі його порушення.

1-3. Керівники структур-
них підрозділів облдерж-
адміністрації 

1-3. ІІ квартал 
2022 року 

1-4. У межах на-
явних ресурсів. 
Додаткових ре-
сурсів не потре-
бує 

1. Наявність впровадже-
ного акта та механізму. 
2. Наявність процедури 
розкриття інформації про 
конфлікт інтересів у чле-
нів тендерного комітету. 
3. Наявність розроблено-
го внутрішнього механіз-
му повідомлення членом 
тендерного комітету про 
конфлікт інтересів. 
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  4. Періодичний аналіз потенційних 

контрагентів уповноваженою осо-
бою з питань запобігання та ви-
явлення корупції структурного під-
розділу облдержадміністрації на 
предмет наявності зв’язку між 
контрагентом та посадовими осо-
бами замовника, залученими до про-
цедури формування тендерної доку-
ментації, проведення закупівель чи 
підписання документів з цих питань 

4.Уповноважені особи з 
питань запобігання та 
виявлення корупції 
визначені у структурних 
підрозділах облдерж-
адміністрації 
 
 

4. Щопівроку  4.Наявність періодичного 
аналізу перевірки потен-
ційних контрагентів 

18. Надання переваги при 
укладанні прямих договорів 
з конкретним постачальни-
ком 

Середня 1. Розробка та прийняття (внесення 
змін у разі наявності) до акта, який 
врегулює порядок укладання пря-
мих договорів, зокрема, щодо кри-
теріїв відбору постачальників ро-
біт, товарів чи послуг, а також пе-
редбачить використання електрон-
ного каталогу Prozorro-Market. 
2. Використання аналітичних мо-
дулів для моніторингу цін 
(bi.prozorro.org, acm-ua.org, clarity-
project.info). 
3. Запровадження попереднього ана-
лізу контрагентів та візування ви-
значеною уповноваженою особою 
з питань запобігання та виявлення 
корупції структурного підрозділу 
облдержадміністрації проєктів пря-
мих договорів на закупівлю робіт, 
товарів чи послуг (наприклад, шля-
хом внесення змін до положення 
про ведення договірної роботи)

1. Керівники структур-
них підрозділів облдерж-
адміністрації. 
2. Уповноважені особи, 
відповідальні за організа-
цію та проведення про-
цедур закупівлі у струк-
турних підрозділах обл-
держадміністрації. 
3. Уповноважені особи з 
питань запобігання та 
виявлення корупції у 
структурних підрозділах 
облдержадміністрації 

1. ІІІ квартал 
2022 року. 
2-3. Постійно 

1-3. У межах на-
явних ресурсів. 
Додаткових ре-
сурсів не потре-
бує 

1. Наявність розроблено-
го внутрішнього акта або 
внесення змін до нього. 
2. Кількість використа-
них аналітичних модулів. 
3. Кількість проаналізова-
них контрагентів та заві-
зованих проєктів прямих 
договорів на закупівлю 
робіт, товарів чи послуг 
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19. Умисна відміна закупів-
лі, яка обґрунтована відсут-
ністю подальшої потреби в 
закупівлі товарів (робіт/пос-
луг) 

Низька 1. Моніторинг оголошень закупі-
вель з аналогічним предметом. 
2. Проведення аналізу фактів від-
міни закупівель та розробка меха-
нізму виявлення таких фактів у 
майбутньому. 
3. У внутрішніх актах передбачити 
заходи заохочення викривачів та 
сприяння їм у повідомленні про 
можливі факти проявів корупції 
під час процедури закупівлі

1-3. Керівники структур-
них підрозділів облдерж-
адміністрації 

1-3. Постійно 1-3. У межах на-
явних ресурсів. 
Додаткових за-
ходів не потре-
бує 

1. Наявність моніторингу 
оголошень закупівель з 
аналогічним предметом 
закупівлі. 
2. Наявність механізму ви-
явлення та проведення 
аналізу фактів відміни за-
купівель 

20. Не оприлюднення всіх 
додатків до договору, зокре-
ма кошторисної документа-
ції при закупівлі робіт (пос-
луг) з ремонту/будівництва 

Низька 1. Моніторинг укладених догово-
рів з метою контролю за повнотою 
публікації усіх додатків. 
2. Контроль за розробкою проєкт-
но-кошторисної документації (ве-
рифікація заявленого обсягу робіт, 
перевірка розробленої проєктно-
кошторисної документації іншими 
структурними підрозділами замов-
ника)

1-2. Керівники структур-
них підрозділів облдерж-
адміністрації  

1. Постійно. 
2. Щопівроку 

1-2. У межах на-
явних ресурсів. 
Додаткових за-
ходів не потре-
бує 

1. Наявність моніторингу 
укладених договорів для 
контролю за повнотою 
публікації усіх додатків. 
2. Кількість перевірок роз-
робленої проєктно-кош-
торисної документації 

21. Не оприлюднення до-
говору про закупівлю або 
звіту про виконання дого-
вору про закупівлю, укладе-
ного за результатами спро-
щеної процедури закупівлі  

Низька 1. Контроль визначеним структур-
ним підрозділом замовника (згідно 
з прийнятими внутрішніми акта-
ми) за оприлюдненням договору 
укладеного за результатами заку-
півлі. 
2. Виявлення фактів не оприлюд-
нення звіту про виконання догово-
ру про закупівлі під час прове-
дення внутрішнього аудиту в 
структурному підрозділі

1. Керівники структур-
них підрозділів облдерж-
адміністрації. 
2. Головний спеціаліст (з 
питань внутрішнього ау-
диту) апарату адміністра-
ції 

1. Постійно. 
 

2. Відповідно до 
плану прове-
дення внутріш 
нього аудиту 

1-2. У межах на-
явних ресурсів. 
Додаткових за-
ходів не потре-
бує 

1. Кількість проведених 
заходів контролю. 
2. Кількість виявлених фак-
тів під час проведеного 
внутрішнього аудиту 
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10. Ризики під час надання адміністративних послуг 
1. Можливий вплив третіх 
осіб на працівника структур-
ного підрозділу при прий-
нятті документів на реє-
страцію релігійних організа-
цій в Єдиному державному 
реєстрі юридичних осіб, фі-
зичних осіб-підприємців та 
громадських формувань 

Низька 1. Створення опитувальника щодо 
якості надання послуги у реєстрації 
релігійних організацій. 
2. Прийняття внутрішнього ло-
кального акта, який визначить ме-
ханізм здійснення контролю за тер-
мінами виконання документів що-
до реєстрації статутів, державної 
реєстрації релігійних громад та 
надання офіційних погоджень на 
здійснення релігійної діяльності 
іноземними громадянами. 
3. Встановлення додаткового конт-
ролю з боку визначеної уповнова-
женої особи з питань запобігання 
та виявлення корупції структур-
ного підрозділу за діяльністю осіб, 
які здійснюють розгляд та реєстра-
цію статутів релігійних організацій, 
а саме: 
проведення вибіркових перевірок; 
перевірка листів (відповідей) про 
відмову в реєстрації статуту релі-
гійних організацій

1-2. Департамент інформа-
ційної діяльності, куль-
тури, національностей та 
релігій облдержадміні-
страції. 
3. Уповноважена особа з 
питань запобігання та ви-
явлення корупції Депар-
таменту інформаційної 
діяльності, культури, на-
ціональностей та релігій 
облдержадміністрації 

1. І квартал 
2022 року. 
2. ІІІ квартал 
2022 року. 
3. Щопівроку 

1-3. У межах на-
явних ресурсів. 
Додаткових за-
ходів не  потре-
бує 

1. Створення опитуваль-
ника щодо якості надан-
ня послуг. 
2. Наявність розроблено-
го внутрішнього акта. 
3. Проведена вибіркова 
перевірка документів, що 
подавалися на реєстра-
цію статутів релігійних 
організацій 

2. Можливість працівника 
структурного підрозділу за-
довольнити свій приватний 
інтерес під час проведення 
акредитації закладів охоро-
ни здоров’я на території об-
ласті 

Низька 1. Розробка та прийняття (внесення 
змін у разі наявності) до акта, який 
врегульовує порядок та критерії 
оцінки за якими проводиться ак-
редитація закладів охорони здо-
ров’я. 

1-3. Департамент охоро-
ни здоров’я облдерж-
адміністрації 

1. ІІІ квартал 
2022 року 

1-3. У межах на-
явних ресурсів. 
Додаткових за-
ходів не потре-
бує 

1. Наявність розроблено-
го внутрішнього акта або 
внесення змін до нього 
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  2. Обов’язкове відображення у до-

кументації усіх проведених заходів 
під час акредитації закладів охо-
рони здоров’я та мотивів (обґрун-
тування) прийнятого рішення. 
3. Розробити та запровадити ме-
ханізм повідомлення про наявність 
конфлікту інтересів у членів акре-
дитаційної комісії 

 2. П остійно під 
час роботи 
акредитаційної 
комісії. 
3. ІІ квартал 
2022 року 

 2. Наявність у документа-
ції проведених заходів та 
обґрунтування щодо прий-
нятого рішення. 
3. Наявність впровадже-
ного внутрішнього ло-
кального акта повідом-
лення про конфлікт інте-
ресів членами акредита-
ційної комісії

3. Можливість надання неза-
конних переваг певним осо-
бам під час вирішення пи-
тань щодо влаштування до 
будинків-інтернатів для лю-
дей похилого віку та ін-
валідів, геріатричного пансі-
онату для ветеранів війни і 
праці 

Низька 1. Запровадження внутрішнього 
механізму (внесення змін у разі 
наявності) щодо порядку подання 
підзвітними підрозділами соціаль-
ного захисту населення області до 
Департаменту соціального захисту 
населення облдержадміністрації 
належно сформованих особових 
справ (відповідно до існуючих ви-
мог). 
2.. Посилення контролю за належ-
ним виконанням посадовими осо-
бами власних повноважень, з ме-
тою недопущення безпідставної 
відмови або наданні переваг під 
час видачі путівок для влашту-
вання людей похилого віку до 
будинків-інтернатів, геріатричних 
пансіонатів тощо

1-2. Департамент соціаль-
ного захисту населення 
облдержадміністрації 

1. І квартал 
2022 року. 
2. Щороку 

1-2. У межах на-
явних ресурсів. 
Додаткових за-
ходів не потре-
бує 

1. Розроблено внутріш-
ній акт (внесено зміни до 
існуючого), який перед-
бачає чіткі вимоги та кри-
терії щодо відповідності 
сформованих особових 
справ вимогам чинного 
законодавства України. 
2. Проведено перевірку 
поданих документів на 
видачу путівок та прий-
нятих по ним рішень на 
відповідність чинному 
законодавству України 
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4. Можливий вплив третіх 
осіб на посадових осіб струк-
турного підрозділу, що здійс-
нюють регулювання (вста-
новлення) тарифів на платні 
послуги з медичного об-
слуговування 

Низька 1. Внесення пропозицій відповід-
ному органу центральної виконав-
чої влади щодо врегулювання 
даних процедур на законодавчому 
рівня. 
2. Розроблення внутрішнього ме-
ханізму для врегулювання цієї про-
цедури

1-2. Департамент еконо-
мічного розвитку обл-
держадміністрації 

1. І квартал 
2022 року. 
2. ІІ квартал 
2022 року 

1-2. У межах на-
явних ресурсів. 
Додаткових за-
ходів не потре-
бує 

1. Кількість внесених від-
повідних пропозицій. 
2. Наявність розроблено-
го внутрішнього механіз-
му 

5. Можливий вплив третіх 
осіб на посадову особу 
структурного підрозділу при 
встановлені термінів опри-
люднення містобудівної до-
кументації на геопорталі 
містобудівного кадастру 

Низька 1. Розроблення внутрішнього ме-
ханізму для регулювання цієї про-
цедури. 
2. Внесення пропозицій відповід-
ному органу центральної вико-
навчої влади щодо врегулювання 
цих процедур на законодавчому 
рівні

1-2. Відділ містобудуван-
ня та архітектури обл-
держадміністрації 

1. ІІ квартал 
2022 року. 
2. І квартал 
2022 року 

1-2. У межах на-
явних ресурсів. 
Додаткових за-
ходів не потре-
бує 

1. Наявність розроблено-
го внутрішнього механіз-
му. 
2. Кількість внесених від-
повідних пропозицій 

6. Можливий вплив пред-
ставників суб’єкта звернен-
ня на посадових осіб струк-
турного підрозділу щодо 
суттєвого скорочення стро-
ків надання дозволу на спе-
ціальне використання при-
родних ресурсів 

Низька 1. Внесення пропозицій відповід-
ному органу центральної виконав-
чої влади щодо врегулювання 
даних процедур на законодавчому 
рівня. 
2. Розроблення внутрішнього ме-
ханізму для врегулювання цієї про-
цедури. 
3. Додаткове опрацювання мате-
ріалів уповноваженою особою з 
питань запобігання та виявлення 
корупції

1-3. Департамент природ-
них ресурсів та екології 
облдержадміністрації 

1. І квартал 
2022 року. 
2. ІІ квартал 
2022 року. 
3. Постійно 

1-3. У межах на-
явних ресурсів. 
Додаткових за-
ходів не потре-
бує 

1. Кількість внесених від-
повідних пропозицій. 
2. Наявність розроблено-
го внутрішнього механіз-
му. 
3. Кількість опрацьова-
них матеріалів уповнова-
женою особою Департа-
менту 
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7. Можливість задоволення 
приватного інтересу поса-
довими особами Державного 
архіву області під час видачі 
довідок (фактографічних, ге-
неалогічних, біографічних, іс-
торичних, тематичних, май-
нових) на запити фізичних та 
юридичних осіб 

Середня 1. Удосконалення порядку видачі 
довідок. 
2. Встановлення контролю з боку 
визначеної уповноваженої особи з 
питань запобігання та виявлення 
корупції за наданням архівних до-
відок, копій документів на запити 
фізичних та юридичних осіб. 
3. Розміщення у службовому при-
міщення Державного архіву облсті 
інформації про вартість послуг 

1-3. Державний архів об-
ласті 

1-3. І квартал 
2022 року 

1-3. У межах на-
явних ресурсів. 
Додаткових за-
ходів не потре-
бує 

1. Надання архівних дові-
док, копій документів 
здійснюється у присут-
ності не менше 2 відпо-
відальних осіб. 
2. Забезпечено контроль 
уповноваженою особою 
з питань запобігання та 
виявлення корупції Дер-
жавного архіву за надан-
ням архівних довідок, ко-
пій документів. 
3. Інформацію про вар-
тість послуг розміщено в 
службовому приміщені 
Державного архіву 

8. Можливий вплив третіх 
осіб на членів ліцензійної 
комісії під час видачі ліцен-
зій на право провадження 
господарської діяльності з 
постачання теплової енергії, 
крім постачання теплової 
енергії за нерегульованим 
тарифом 

Низька 1. Розроблення внутрішнього ме-
ханізму (внесення змін у разі на-
явності), з метою визначення чіт-
ких підстав для відмови в одер-
жанні адміністративної послуги з 
одночасним роз’ясненням заявни-
кам таких підстав. 
2. Визначення у посадовій інструк-
ції відповідальності посадових 
осіб. 
3. Внесення пропозицій відповід-
ному органу центральної виконавчої 
влади щодо врегулювання проце-
дури закупівель на законодавчому 
рівні

1-2. Департамент розвит-
ку громад, будівництва 
та житлово-комунально-
го господарства обл-
держадміністрації 

1. ІІ квартал 
2022 року. 
2. І квартал 
2022 року. 
3. ІІ квартал 
2022 року 

1-3. У межах на-
явних ресурсів. 
Додаткових за-
ходів не потре-
бує 

1. Розроблено (внесено 
зміни) до внутрішнього 
акта для врегулювання 
відповідної процедури та 
визначено чіткі критерії 
для відмови у наданні 
зазначеної адміністратив-
ної послуги. 
2. Наявність у посадовій 
інструкції пункту про від-
повідальність особи. 
3. Кількість внесених про-
позицій 
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9. Можливість впливу з бо-
ку посадових або інших  
осіб на рішення щодо по-
годження розміщення рек-
лами на пам’ятках культур-
ної спадщини місцевого зна-
чення в межах зон їх охо-
рони 

Низька 1. Розроблення внутрішнього ме-
ханізму (внесення змін у разі на-
явності), з метою визначення чіт-
ких підстав для відмови в одерж-
анні адміністративної послуги з 
одночасним роз’ясненням заявни-
кам таких підстав. 
2. Встановлення додаткового конт-
ролю з боку визначеної уповно-
важеної особи з питань запобі-
гання та виявлення корупції 
структурного підрозділу

1-2. Департамент інформа-
ційної діяльності, куль-
тури, національностей та 
релігій облдержадміні-
страції 

1. ІІ квартал 
2022 року. 
2. Постійно 

1-2. У межах на-
явних ресурсів. 
Додаткових за-
ходів не потре-
бує 

1. Розроблено (внесено 
зміни) до внутрішнього 
акта для врегулювання 
відповідної процедури. 
2. Кількість опрацьова-
них матеріалів уповнова-
женою особою структур-
ного підрозділу 

10. Можливий вплив третіх 
осіб на членів комісії під час 
розподілу путівок між райо-
нами, містами, територіаль-
ними громадами області, 
для оздоровлення дітей у 
ДПУ “МДЦ Артек”, ДП 
“УДЦ Молода гвардія” та 
інших дитячих оздоровчих 
закладах 

Низька 1. Встановлено критерії відбору, 
оформлення та видачі путівок. 
2. Моніторинг розподілу отрима-
них заявок 

1-2. Департамент соціаль-
ного захисту населення 
облдержадміністрації 

1. І квартал 
2022 року. 
2. Щокварталу 

1-2. У межах на-
явних ресурсів. 
Додаткових за-
ходів не потре-
бує 

1. Встановлено критерії 
відбору, оформлення та 
видачі путівок. 
2. Отримано звітну інфор-
мацію від відповідальних 
працівників про кількість 
отриманих заявок 

11. Можливість виникнення 
конфлікту інтересів у членів 
обласної архітектурно-місто-
будівної ради під час роз-
гляду містобудівної доку-
ментації 

Середня 1. Розроблення внутрішнього акта 
для врегулювання цієї процедури. 
2. Запровадження внутрішнього 
механізму повідомлення про наяв-
ність конфлікту інтересів 

1-2. Відділ містобудуван-
ня та архітектури обл-
держадміністрації 

1. ІІ квартал 
2022 року. 
2. І квартал 
2022 року 

1-2. У межах на-
явних ресурсів. 
Додаткових за-
ходів не потре-
бує 

1. Наявність розроблено-
го внутрішнього акта для 
врегулювання відповід-
ної процедури та його 
впровадження. 
2. Наявність внутрішньо-
го механізму повідом-
лення про конфлікт інте-
ресів
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12. Можливість впливу з бо-
ку керівників на працівника 
структурного підрозділу що-
до видачі сертифікатів пле-
мінних (генетичних) ресур-
сів с/г тварин 

Низька Розроблення внутрішнього акта 
для врегулювання цієї процедури 

Управління розвитку агро-
промислового комплек-
су та земельних відносин 
облдержадміністрації 

ІІ квартал 
2022 року 

У межах на-
явних ресурсів. 
Додаткових за-
ходів не  потре-
бує 

Наявність розробленого 
внутрішнього акта для 
врегулювання відповід-
ної процедури 

11. Ризики в контрольно-наглядовій діяльності обласної державної адміністрації 
1. Можливість втручання 
третіх осіб на процес прий-
няття рішень з питань щодо 
складання актів перевірок та 
протоколів про адміністра-
тивні порушення під час 
проведення комплексних 
перевірок архівної справи 

Низька 1. Розроблення методичних реко-
мендацій щодо здійснення пере-
вірок архівних підрозділів служб 
діловодства підприємств, установ, 
організацій. 
2. Розгляд довідок про результати 
перевірок на засіданнях експертно-
перевірної комісії Державного ар-
хіву Хмельницької області та прий-
няття колегіального рішення щодо 
складання протоколів про адміні-
стративні правопорушення за по-
рушення законодавства про Націо-
нальний архівний фонд. 
3. Запровадження механізму пові-
домлення членів експертно-пере-
вірної комісії про наявність конф-
лікту інтересів перед початком 
таких перевірок

1-3. Державний архів 
Хмельницької області 

1. І квартал 
2022 року. 
2. Під час засі-
дань експертно-
перевірної ко-
місії. 
3. ІІ квартал 
2022 року 

1-3. У межах на-
явних ресурсів. 
Додаткових за-
ходів не потре-
бує 

1. Розроблено методичні 
рекомендації щодо здійс-
нення перевірок архівних 
підрозділів служб діло-
водства підприємств, ус-
танов, організацій. 
2. Розглянуто на засідан-
нях експертно-перевірної 
комісії довідки про ре-
зультати перевірок та 
прийнято колегіальне рі-
шення про складання 
протоколів про адміні-
стративні правопорушен-
ня вимог законодавства. 
3. Наявність розроблено-
го внутрішнього механіз-
му 
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2. Можливість задовольнити 
свій приватний інтерес, шля-
хом отримання неправо-
мірної вигоди, членом ко-
місії під час здійснення за-
ходів органом ліцензування 
щодо контролю за дотри-
манням ліцензіатами ліцен-
зійних умов провадження 
освітньої діяльності у сфері 
дошкільної та повної загаль-
ної середньої освіти 

Низька 1. Встановлення ефективного 
контролю за діяльністю комісії, що 
здійснює перевірку дотриманням 
ліцензіатами ліцензійних умов 
провадження освітньої діяльності у 
сфері дошкільної та повної загаль-
ної середньої освіти. 
2. Публікація на вебсайті струк-
турного підрозділу інформації про 
результати перевірки дотримання 
ліцензіатами ліцензійних умов 
провадження освітньої діяльності

1-2. Департамент освіти, 
науки, молоді та спорту 
облдержадміністрауції 

1. Відповідно до 
визначених пла-
нів засідання 
комісії. 
2. Постійно, за 
результатами 
проведеної пе-
ревірки 

1-2. У межах на-
явних ресурсів. 
Додаткових за-
ходів не  потре-
бує 

1. Засідання комісії з пи-
тань ліцензування освіт-
ньої діяльності у сфері до-
шкільної та повної за-
гальної середньої освіти під 
час надання відповідної 
адміністративної послуги, 
здійснюється виключно в 
режимі онлайн-трансляції. 
2. Опубліковано результа-
ти перевірки на вебсайті 
структурного підрозділу 

12. Ризики під час реалізації галузевих повноважень 
1. Можливість виникнення 
конфлікту інтересів у по-
садових осіб структурного  
підрозділу, що входять до 
регіональної комісії з оцінки 
та відбору інвестиційних 
програм 

Низька 1. Розроблення внутрішнього ме-
ханізму щодо повідомлення по-
садовими особами, що входять до 
регіональної комісії про наявність 
конфлікту інтересів. 
2. Додаткове опрацювання уповно-
важеною особою з питань запо-
бігання та виявлення корупції 
структурного підрозділу

1-2. Департамент еконо-
мічного розвитку обл-
держадміністрації 

1. ІІ квартал 
2022 року. 
2. Щопівроку 

1-2. У межах на-
явних ресурсів. 
Додаткових за-
ходів не потре-
бує  

1. Наявність розроблено-
го внутрішнього механіз-
му щодо повідомлення 
та врегулювання конф-
лікту інтересів. 
2. Кількість опрацьова-
них матеріалів уповнова-
женою особою струк-
турного підрозділу 

2. Можливе зловживання 
повноваженнями посадови-
ми особами при опрацю-
ванні документів під час 
видачі дозволів на розмі-
щення зовнішньої реклами 
поза межами населених 
пунктів області 

Низька 1. Забезпечення затвердження ін-
формаційної та технологічної карт-
ки з одержання суб’єктами звер-
нень дозволу, в яких передбачено:  
вичерпний перелік документів, не-
обхідних для одержання дозволу; 
підстави для відмови в одержанні 
дозволу; 
строки розгляду звернень суб’єктів 
господарювання. 

1-2. Управління інфра-
структури облдержадмі-
ністрації 

1-2. Постійно 1-2. У межах на-
явних ресурсів. 
Додаткових за-
ходів не потре-
бує 

1.Забезпечено затверд-
ження інформаційної та 
технологічної карток.  
Надаються обґрунтуван-
ня у разі відмови в одер-
жані дозволу 
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  2. Унеможливлення контакту із 

суб’єктами господарювання шля-
хом прийняття звернень через 
центри надання адміністративних 
послуг області

   2. Надання відповідних 
документів щодо видачі 
дозволів проходить через 
центри надання адміні-
стративних послуг  

3. Можливість впливу з бо-
ку посадових або інших осіб 
на членів колегії обласної 
державної адміністрації з 
метою підтримки клопотан-
ня щодо надання переваги 
творчим колективам та уста-
новам статусу академічного, 
закладам культури і мис-
тецтва статусу національ-
ного, надання переваги пре-
тендентам на присвоєння 
почесних звань

Низька 1. Розроблення та запровадження 
механізму повідомлення про наяв-
ність конфлікту інтересів у членів 
колегії. 
2. Встановлення додаткового конт-
ролю з боку визначеної уповно-
важеної особи з питань запобіган-
ня та виявлення корупції струк-
турного підрозділу 

1-2. Департамент інфор-
маційної діяльності, куль-
тури, національностей та 
релігій облдержадміні-
страції 

1. ІІ квартал 
2022 року. 
2. Постійно 

1-2. У межах на-
явних ресурсів. 
Додаткових за-
ходів не потре-
бує 

1. Наявність впроваджу-
ного внутрішнього ло-
кального акта щодо про-
цедури повідомлення про 
конфлікт інтересів. 
2. Кількість опрацьова-
них матеріалів уповнова-
женою особою Департа-
менту 

4.. Можливість впливу заці-
кавлених осіб (претендентів-
перевізників) на членів об-
ласного конкурсного комі-
тету з підготовки та прове-
дення конкурсів щодо виз-
начення автомобільних пе-
ревізників на міжміських та 
приміських автобусних 
маршрутах загального кори-
стування, які не виходять за 
межі території області, з ме-
тою надання переваги при 
визначенні переможців-пе-
ревізників 

Низька 1. Забезпечення контролю за про-
веденням конкурсного комітету 
шляхом залучення членів громад-
ських організацій до його роботи. 
2. Розроблення та запровадження 
механізму повідомлення про наяв-
ність конфлікту інтересів у членів 
обласного конкурсного комітету 

1-2. Управління інфра-
структури облдержадмі-
ністрації 

1. Постійно, 
під час про-
ведення кон-
курсного ко-
мітету. 
2. ІІ квартал 
2022 року 

 

1-2. У межах на-
явних ресурсів. 
Додаткових за-
ходів не потре-
бує 

1. Відкрите та прозоре про-
ведення засідання кон-
курсного комітету.  
Мінімізація вчинення 
правопорушень. 
2. Наявність впровадже-
ного внутрішнього локаль-
ного акта щодо повідом-
лення про наявність кон-
флікту інтересів у членів 
обласного конкурсного 
комітету 
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5. Можливість працівника 
структурного підрозділу за-
довольнити свій приватний 
інтерес під час розподілу 
бюджетних коштів між ви-
дами спорту 

Низька 1. Розроблення внутрішнього ме-
ханізму щодо прозорого розподілу 
бюджетних коштів між видами 
спорту. 
2. Колегіальне прийняття рішення 
щодо  формування календарного 
плану заходів на рік та внесення 
змін до нього 

1-2. Департамент освіти, 
науки, молоді та спорту 
облдержадміністрації 

1. ІІ квартал 
2022 року. 
2. Постійно, під 
час затверджен-
ня календарно-
го плану та вне-
сення змін до 
нього 

1-2. У межах на-
явних ресурсів. 
Додаткових за-
ходів не потре-
бує 

1. Розроблено організа-
ційно-розпорядчий доку-
мент, у якому визначено 
та затверджено критерії 
розподілу бюджетних 
коштів між видами спорту. 
2. Відкрита та прозора 
процедура затвердження 
календарного плану та 
внесення змін до нього 

6. Можливість працівника 
служби у справах дітей обл-
держадміністрації задоволь-
нити свій приватний інтерес 
під час підготовки канди-
датів в усиновителі, піклу-
вальники, опікуни, батьки-
вихователі, прийомні батьки 

Низька 1. Розроблення пам’ятки про пер-
сональну відповідальність праців-
ників служби у справах дітей 
облдержадміністрації за порушен-
ня норм законодавства під час 
підготовки відповідних кандидатів 
в усиновителі, опікуни, інших. 
2. Створення опитувальника щодо 
якості проведення навчального 
курсу із підготовки зазначених 
кандидатів

1-2. Служба у справах ді-
тей облдержадміністрації 

1. І квартал 
2022року. 
2. ІІ квартал 
2022 року 
 

1-2. У межах на-
явних ресурсів. 
Додаткових за-
ходів не потре-
бує 

1. Розроблено пам’ятку 
про персональну відпові-
дальність та ознайомлено 
усіх працівників, які 
здійснюють підготовку 
відповідних кандидатів. 
2. Створено та впровад-
жено в роботу опиту-
вальник щодо підготовки 
відповідних кандидатів 

7. Можливість впливу за-
цікавлених осіб на членів 
обласної комісії з прийняття 
рішень, щодо компенсації 
витрат суб’єктам господа-
рювання, які займаються ви-
ноградарством, садівницт-
вом, хмелярством 

Низька 1. Включення до складу обласної 
комісії представників Департамен-
ту фінансів облдержадміністрації 
та управління Держаудитслужби в 
області. 
2. Розроблення та запровадження 
механізму повідомлення про наяв-
ність конфлікту інтересів у членів 
обласної комісії 

Управління розвитку агро-
промислового комплек-
су та земельних відносин 
облдержадміністрауції 

1. І квартал 
2022 року. 
2. ІІ квартал 
2022 року 

 

1-2. У межах на-
явних ресурсів. 
Додаткових за-
ходів не потре-
бує 

1. Долучено до складу об-
ласної комісії предста-
ників інших структурних 
підрозділів облдержадмі-
ністраії та державних 
органів. 
2. Наявність впровадже-
ного внутрішнього ло-
кального акта щодо пові-
домлення про наявність 
конфлікту інтересів у 
членів обласної комісії 
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8. Можливість задовольнити 
свій приватний інтерес шля-
хом отримання неправо-
мірної вигоди членом об-
ласної конкурсної комісії 
щодо надання часткової ком-
пенсації вартості придбаної 
сільськогосподарської тех.-
ніки та обладнання (вклю-
чаючи приватний сектор) 

Низька 1. Включення до складу обласної 
комісії представників управління 
Держаудитслужби в області, Де-
партаменту фінансів облдержадмі-
ністрації, депутатів Хмельницької 
обласної ради 
2. Розроблення та запровадження 
механізму повідомлення про наяв-
ність конфлікту інтересів у членів 
обласної комісії 

Управління розвитку агро-
промислового комплек-
су та земельних відносин 
облдержадміністрації 

1. І квартал 
2022 року. 
2. ІІ квартал 
2022 року 

 

1-2. У межах на-
явних ресурсів. 
Додаткових за-
ходів не потре-
бує 

1. Долучено до складу об-
ласної комісії представ-
ників структурних під-
розділів облдержадміні-
страції, інших державних 
органів, органів місце-
вого самоврядування. 
2. Наявність впровадже-
ного внутрішнього локаль-
ного акта щодо повідом-
лення про наявність кон-
флікту інтересів у членів 
обласної комісії 

 
______________________________________________________________________ 

 


	Пятницький Про затв антикорупційної програми ОДА 122121
	Пятницький Про затв антикорупційної програми ОДА Дод 122121
	Пятницький Про затв антикорупційної програми ОДА Дод д1 122121
	Пятницький Про затв антикорупційної програми ОДА Дод д1_1 122121
	Пятницький Про затв антикорупційної програми ОДА Дод д1_2 ОДА 122121

