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ЗВІТ 

за результатами оцінки корупційних ризиків 

у обласній державній адміністрації 

 

Згідно з розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 

23.12.2020 № 607 «Про проведення оцінки корупційних ризиків у обласній 

державній адміністрації» розпочато оцінку корупційних ризиків у її діяльності. 

Розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 16.01.2021  

№ 38 «Про утворення комісії з оцінки корупційних ризиків у обласній 

державній адміністрації» утворено комісію з оцінки корупційних ризиків у 

обласній державній адміністрації (далі - комісія). 

Комісією відповідно до розробленого плану з оцінки корупційних ризиків 

у обласній державній адміністрації згідно з опрацьованими матеріалами та 

інформацією, пропозиціями, що надавались структурними підрозділами 

обласної державної адміністрації відповідно до вимог Методології оцінювання 

корупційних ризиків у діяльності органів влади, затвердженої рішенням 

Національного агентства з питань запобігання корупції від 02.12.2016 № 126, 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 28.12.2016 за  

№ 1718/29848, та з урахуванням Методичних рекомендацій щодо підготовки 

антикорупційних програм органів влади, затверджених рішенням 

Національного агентства з питань запобігання корупції від 19.01.2017 № 31, 

ідентифіковано корупційні ризики, що є найбільш характерними для обласної 

державної адміністрації, здійснено їх формальне визначення та проведено 

оцінку виявлених корупційних ризиків.  

За результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності обласної 

державної адміністрації з’ясовано, що найбільш вразливими сферами є: 

надання адміністративних послуг, публічні закупівлі, управління персоналом, 

організація роботи щодо запобігання та виявлення корупції у структурних 

підрозділах обласної державної адміністрації, фінансова діяльність, 

господарська діяльність, юридична робота, робота із вхідною кореспонденцією, 

внутрішній аудит. 

Основними чинниками корупційних ризиків у діяльності обласної 

державної адміністрації є: особисте знайомство, приватний інтерес, прагнення 

до особистого збагачення, зацікавленість третіх осіб, складність процедур, 
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недостатній рівень доброчесності працівників, неврегульованість або 

недостатня врегульованість процедур, конфлікт інтересів, як наслідок можливе 

вчинення корупційного чи пов’язаного із корупцією правопорушення. 

Визначено пріоритетність корупційних ризиків, яка є загалом низькою. 

Серед заходів усунення або зменшення рівня (мінімізації) виявлених 

корупційних ризиків найбільш ефективними є: чітке дотримання законодавства 

України з даних питань та надання пропозицій щодо його удосконалення, 

внутрішнє врегулювання, дотримання принципів доброчесності, внесення 

пропозицій центральним органам виконавчої влади, прийняття в межах 

повноважень внутрішніх актів, що можуть врегульовувати певні процедури та 

відносини та можуть у подальшому слугувати платформою для ідентифікації та 

наповнення новими ризиками як у зовнішній, так і у внутрішній сферах 

діяльності обласної державної адміністрації та її структурних підрозділів. 

Комісією підготовлена таблиця оцінених корупційних ризиків та заходів 

щодо їх усунення (додаток 1). 

Комісією складено таблицю опису ідентифікованих корупційних ризиків, 

чинників корупційних ризиків та можливих наслідків корупційного 

правопорушення чи правопорушення, пов’язаного з корупцією (додаток 2). 

 

Голова комісії з оцінки корупційних 

ризиків у обласній державній 

адміністрації                                                                              Іван ВЕРЕСОЦЬКИЙ 


