
                                                              

Додаток 1 

до районної програми щодо 

запобігання та протидії  корупції   

на  2017 рік 

(абзац 3 розділу II) 

 
 
 

Ідентифіковані корупційні ризики 
 
 

№ 

ризика 

 

Проаналізо-

вані 

функції, 

завдання 

органу 

влади 

Ідентифікований 

корупційний 

ризик 

Існуючі заходи 

контролю 

 

Опис корупційного 

ризику 

 

1 2 3 4 5 

 
Ризик 1 Управління 

персоналом, 

добір кадрів 

 

Вплив з боку 

посадових або 

інших осіб з метою 

сприяння прийнят-

тю на державну 

службу близьких їм 

осіб 

Законодавством  

регламентовано  

процес 

конкурсного  

відбору 

Втручання у діяльність 

конкурсної комісії третіх 

осіб з метою впливу на 

прийняття нею рішень   

Ризик 2 Управління 

персоналом, 

добір кадрів 

 

Відсутність проце-

дури розкриття  

інформації про 

конфлікт інтересів 

членами конкурс-

ної комісії 

 

Законодавством  

регламентовано  

процес конкурс-

ного відбору 

 

Неповідомлення членом 

конкурсної комісії про 

наявний конфлікт 

інтересів може призвести 

до вжиття ним заходів 

щодо переконання інших 

членів приймати те чи 

інше рішення   

Ризик 3 Організація 

роботи із 

запобігання 

та виявлення 

корупції, 

впровад-

ження 

ефективної 

системи 

внесення 

повідомлень 

про 

корупцію. 

 

Неналежне 

забезпечення 

конфіденційності 

викривачів 

Заборона 

розголошувати 

інформацію про 

викривачів 

встановлена 

законодавством 

Відсутність належного 

захисту інформації про 

осіб, які повідомляють 

про корупцію 

(викривачів), може 

призвести до 

розголошення або 

використання в інший 

спосіб службовими 

особами цієї інформації 

у своїх інтересах, 

передачі інформації 

третім особам, які в свою 

чергу зможуть чинити 

тиск на викривача 

(погрози знищення 

майна, кар`єри, життю 

особи чи близьким) 



1 2 3 4 5 

Ризик 4 Здійснення 

процедур 

закупівель 

товарів, 

робіт і 

послуг за 

бюджетні 

кошти 

Вплив з боку 

посадових або 

інших осіб з метою 

сприяння укладан-

ня договорів про 

закупівлю товарів, 

робіт і послуг, 

конфлікт інтересів 

при  виборі 

контрагента.  

Документи при 

здійсненні держав-

них закупівель 

можуть містити 

неточні дані 

 

Існують аудитор-

ські перевірки, 

збір інформації 

контролюючими 

органами про 

здійснення заку-

півель товарів, 

робіт і послуг за 

державні кошти, 

моніторинг 

здійснених виплат 

згідно з догово-

рами про закупів-

лю товарів, робіт і 

послуг за бюджет-

ні кошти. 

Закупівлі товарів, 

робіт та послуг  

проводяться через 

електронну 

систему держав-

них закупівель 

ProZorro 

Вимога занадто великого 

за обсягом переліку 

документів, при здійс-

ненні процедури 

закупівель, вимагає 

витрачення учасником 

значного часу та 

багатьох прямих контак-

тів з різними установа-

ми. Це створює можли-

вість для хабарництва та 

зловживання для 

прискорення одержання 

документів в цих 

установах. При такому 

великому обсязі 

документів є велика 

вірогідність помилок зі 

сторони учасників, що 

може породжувати 

корупційні правопору-

шення в самій установі 

на етапі перевірки 

тендерних пропозицій та 

документів   
Ризик 5 Забезпечен-

ня осіб з 

інвалідністю 

технічними 

засобами 

для 

пересування 

Вплив з боку 

посадових або 

інших осіб з метою 

сприяння видачі 

технічних засобів 

для пересування 

близьким їм 

особам, не повідом-

лення посадовою 

особою про 

конфлікт інтересів 

Законодавством 

визначено чіткий 

порядок видачі 

особам з 

інвалідністю 

технічних засобів 

для пересування в 

порядку 

черговості 

 

 

Неповідомлення 

посадовою особою про 

наявний конфлікт 

інтересів може призвести 

до надання переваг у 

забезпеченні осіб з 

інвалідністю технічних 

засобів для пересування 

поза чергою або відмова 

у їх наданні 

Ризик 6 Підготовка 

роз поряд-

жень по 

питанням у 

сфері 

земельних 

відносин 

При підготовці 

розпоряджень по 

питанням у сфері 

земельних відносин 

існує можливість 

контакту із 

замовником, що 

може привести до 

тиску однієї із 

сторін щодо 

прийняття рішення 

Встановлений 

контроль терміну 

виконання 

 

 

 

 

 

Можливості неправо-

мірної вигоди та 

зловживання службовим 

становищем при розгляді 

документів для підготов-

ки розпоряджень по 

земельним питанням 

 

 

 

 

Керівник апарату                                                                  

райдержадміністрації                                                                    В.М. Хоменко 



 

Додаток 2 

до районної програми щодо 

запобігання та протидії  корупції   

на  2017 рік 

(абзац 5 розділу II) 

 

 

Оформлення ідентифікованих корупційних ризиків, 

чинників корупційних ризиків та можливі наслідки 

корупційного правопорушення чи правопорушення 

пов’язаного з корупцією 

 

 
Опис корупційного ризику Чинники корупційного 

ризику 

Можливі наслідки 

корупційного 

правопорушення чи 

правопорушення, 

пов’язаного з корупцією 

1 2 3 

Втручання у діяльність 

конкурсної комісії третіх осіб з 

метою впливу на прийняття нею 

рішень 

Не зазначення у 

документації за 

результатами проведення 

конкурсу мотивів 

прийняття рішення   

Можливі фінансові 

втрати, притягнення осіб 

до відповідальності, 

втрата репутації, судові 

процеси проти органу 

влади 

Не повідомлення членом 

конкурсної комісії про наявний 

конфлікт інтересів може 

призвести до вжиття ним заходів 

щодо переконання інших членів 

приймати те чи інше рішення  

Відсутність процедури 

розкриття інформації про 

конфлікт інтересів 

членами конкурсної 

комісії 

Можливі фінансові 

втрати, притягнення осіб 

до відповідальності, 

втрата репутації, судові 

процеси проти органу 

влади 

Відсутність належного захисту 

інформації про осіб, які 

повідомляють про корупцію 

(викривачів), може призвести до 

розголошення або використання в 

інший спосіб службовими 

особами цієї інформації у своїх 

інтересах, передачі інформації 

третім особам, які в свою чергу 

зможуть чинити тиск на 

викривача (погрози знищення 

майна, кар`єри, життю особи чи 

близьким) 

Не встановлення 

обмеження доступу 

посадових осіб органу 

влади до інформації про 

викривачів, не 

захищеність каналів 

отримання інформації 

Фінансові втрати, 

притягнення осіб до 

відповідальності, втрата 

репутації, судові процеси 

проти органу, людські 

жертви 

Можливість одержання 

неправомірної вигоди та 

зловживання службовим 

становищем при розгляді 

документів для підготовки  

розпоряджень по земельним 

питанням 

Можливість особистих 

контактів, неправомірна 

вигода 

Притягнення осіб до 

відповідальності, втрата 

репутації, судові процеси 

проти органу влади  



1 2 3 

Вимога занадто великого за 

обсягом переліку документів, при 

здійсненні процедури закупівель, 

вимагає витрачення учасником 

значного часу та багатьох прямих 

контактів з різними установами. 

Це створює можливість для 

хабарництва та зловживання для 

прискорення одержання 

документів в цих установах. При  

такому великому обсязі 

документів є велика вірогідність 

помилок зі сторони учасників, що 

може породжувати корупційні 

правопорушення в самій установі 

на етапі перевірки тендерних 

пропозицій та документів   

Відсутність чіткого 

порядку визначення 

особи, у якої 

здійснюватиметься 

закупівля товарів, робіт і 

послуг за державні кошти 

без проведення тендерів 

та електронної системи 

державних закупівель 

ProZorro. Можливість 

надання переваги тим чи 

іншим контрагентам. 

Дані, що містяться у 

документах, які 

подаються при здійсненні 

державних закупівель, 

важко перевірити 

наявними ресурсами. 

Можливі фінансові 

втрати, притягнення 

винних осіб до 

відповідальності, втрата 

репутації, судові процеси 

проти органу влади 

 

 

Неповідомлення посадовою 

особою про наявний конфлікт 

інтересів може призвести до 

надання переваг у забезпеченні 

осіб з інвалідністю технічних 

засобів для пересування поза 

чергою або відмова у їх наданні 

Наявність приватного 

інтересу, відсутність 

вільного доступу до черги 

у зв’язку із неможливістю 

надання її загалу через 

наявність персональних 

даних 

Притягнення осіб до 

відповідальності, втрата 

репутації, судові процеси 

проти органу влади 

 

 

 

 

 

Керівник аппарату 

райдержадміністрації                                                          В.М. Хоменко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                                                                                                               Додаток 3 

до районної програми щодо 

запобігання та протидії  корупції  на  

2017 рік 

(абзац 1 розділу III) 

 

Таблиця оцінених корупційних ризиків та заходів щодо їх усунення 
Корупційний  

ризик 

Пріо-

ритет-

ність 

коруп-

ційного 

ризику 

Заходи щодо  

усунення корупційного  

ризику 

Особа (особи)  

відповідальна (і)  за 

виконання  

заходу 

Строк 

виконання 

заходів 

щодо 

усунення 

корупцій-

ного 

ризику 

Ресурси 

для 

впровад

ження 

заходів 

Очікувані результати 

1 2 3 4 5 6 7 

Вплив з боку посадових 

або інших осіб з метою 

сприяння прийняття на 

державну службу 

близьких їм осіб 

 

середня Детальне документування рі-

шення конкурсної комісії. 

Проведення періодичних тре-

нінгів, семінарів серед посадо-

вих осіб із спеціального зако-

нодавства та відповідальності 

за порушення цього законо-

давства. Зобов’язати членів  

конкурсної комісії письмово 

повідомляти про випадки 

впливу на них з боку посадо-

вих або інших осіб з метою 

сприяння прийняттю на дер-

жавну службк близьких їм 

осіб. 

Відділ  управління 

персоналом та 

організаційної 

роботи апарату, 

управління соціаль-

ного захисту насе-

лення, фінансове 

управління рай- 

держадміністрації 

Протягом 

року 

Не 

потребує 

Більш відкрите та прозоре 

проведення конкурсного 

відбору при прийнятті на 

посаду. 



 

 

1 2 3 4 5 6 7 

Неповідомлення членом 

конкурсної комісії з 

відбору кандидатів на 

посаду про наявний 

конфлікт інтересів 

середня Розроблення пам`ятки для 

членів комісії про 

відповідальність їх у разі 

виявлення конфлікту інтересів 

між членом конкурсної комісії 

та кандидатом 

Відділ  управління 

персоналом та 

організаційної 

роботи апарату, 

управління соціаль-

ного захисту насе-

лення, фінансове 

управління рай- 

держадміністрації 

 

Протягом 

року 

Не 

потребує 

Члени конкурсної комісії 

в письмовій формі 

повідомляють про 

відсутність у них 

конфлікту інтересів та 

підтверджують це своїм 

підписом, що дає змогу 

зменшити даний ризик. 

Неналежне забезпечення 

конфіденційності 

викривачів 

висока Запровадження та належне 

функціонування механізму 

для здійснення повідомлень 

про корупцію у сфері 

діяльності органу влади, 

проведення навчання та 

інструктажів співробітників 

про необхідність 

повідомлення про корупційні 

вчинки та про забезпечення 

захисту викривачів 

 

Головний 

спеціаліст-

юрисконсульт 

апарату 

райдержадміністра

ції 

 

Протягом 

року 

Не 

потребує 

Дозволить виявити 

людські чинники, що 

сприяють вчиненню 

корупційних 

правопорушень, які 

неможливо 

ідентифікувати іншим 

способом  

При підготовці 

розпоряджень по 

питанням у сфері 

земельних відносин 

існує можливість 

контакту із замовником, 

що може привести до 

тиску однієї із сторін 

щодо прийняття рішення 

 

висока Унеможливлення особистого 

контакту між замовником і 

розробником розпорядження 

шляхом подачі документів 

через загальний відділ апарату 

райдержадміністрації з 

подальшим наданням 

відповідальному виконавцю. 

Відділ агропро-

мислового розвит-

ку райдерж-

адміністрації, 

загальний відділ 

апарату райдерж-

адміністрації  

Протягом 

року 

Не 

потребує 

При відсутності 

особистого контакту з 

замовником 

унеможливлюється 

отримання неправомірної 

вигоди посадовою особою 



 

 

1 2 3 4 5 6 7 

Вплив з боку посадових 

або інших осіб з метою 

сприяння укладання 

договорів про закупівлю 

товарів, робіт і послуг, 

конфлікт інтересів при  

виборі контрагента.  

Документи при 

здійсненні державних 

закупівель можуть 

містити неточні дані 

висока Удосконалення процедури 

проведення державних 

закупівель. 

Детальне документування 

процесу ухвалення рішень 

Відділ освіти 

райдержадміністра

ції 

Протягом 

року 

Не 

потребує 

Зменшення помилок зі 

сторони заявників, що 

сприяє усуненню 

передумов для нанесення 

шкоди 

Вплив з боку посадових 

або інших осіб з метою 

сприяння видачі 

технічних засобів для 

пересування близьким їм 

особам, неповідомлення 

посадовою особою про 

конфлікт інтересів 

висока Проведення періодичних 

семінарів серед посадових 

осіб щодо роз’яснення 

спеціального законодавства та 

відповідальності за його 

порушення, встановлення 

персональної відповідальності 

за неналежне виконання 

обов’язків 

Управління 

соціального 

захисту населення  

райдержадміністра

ції 

Протягом 

року 

Не 

потребує 

Зменшення випадків 

позачергової видачі 

транспортних засобів для 

пересування 

 

 

    Керівник апарату 

    райдержадміністрації                                                                                                                         В.М. Хоменко 

          
 

 
 

 


