
Додаток 1  
до звіту  за результатами   оцінки  
корупційних ризиків у діяльності  
Дніпропетровської облдержадміністрації,  

           проведеної у 2020 році 
 

ОПИС 

 ідентифікованих корупційних ризиків, чинників корупційних ризиків  

та можливі наслідки корупційного правопорушення чи правопорушення, пов’язаного з корупцією 

 
 

№ з/п Опис ідентифікованого корупційного ризику Чинники корупційного 
ризику 

Можливі наслідки 
корупційного 

правопорушення чи 
правопорушення, 

пов’язаного з 
корупцією 

Загальні функції та завдання 
 

1 Можливість відмови в наданні інформації за 
інформаційними запитами без належних підстав та 
надання недостовірної, неточної або неповної 
інформації у відповідь на інформаційні запити 

Неналежне виконання 
посадовими особами власних 
повноважень  

Притягнення осіб до 
відповідальності, 
втрата репутації, 
судові процеси проти 
органу влади 

2 Можливість неправомірної відмови в реалізації 
права громадянина на звернення 

Неналежне виконання 
посадовими особами власних 
повноважень 

Притягнення осіб до 
відповідальності, 
судові процеси проти 
органу влади 
 
 



3 Можливість втручання у діяльність конкурсної 
комісії третіх осіб з метою впливу на прийняття 
нею рішень 

Дискреційні повноваження 
конкурсної комісії, незазна-
чення у матеріалах за 
результатами проведення 
конкурсу мотивів прийняття 
рішення 

Притягнення осіб до 
відповідальності, 
судові процеси проти 
органу влади  

4 Можливість призначення на посади державної 

служби осіб, які не пройшли спеціальну перевірку 

Приватний інтерес посадових 

осіб щодо надання переваг 

певним претендентам на 

зайняття посад в органі влади 

Притягнення осіб до 

відповідальності, 

втрата репутації, 

судові процеси проти 

органу влади  

5 Відсутність у посадових осіб структурних 

підрозділів облдержадміністрації та її апарату 

належних знань антикорупційного законодавства 

Ненадання посадовими 

особами цьому питанню 

належного значення 

Притягнення 

посадових осіб до 

відповідальності за 

вчинення 

корупційних або 

пов’язаних з 

корупцією 

правопорушень 

6 Дискреційні повноваження щодо визначення 

постачальників товарів, робіт та послуг під час 

здійснення допорогових закупівель 

Приватний інтерес посадових 

осіб щодо надання переваг 

певним постачальникам 

товарів, робіт чи послуг 

Можливі фінансові 

втрати, притягнення 

осіб до 

відповідальності, 

втрата репутації, 

судові процеси проти 

органу 

 



7 Неврегульованість питання щодо розміру 

фактичних витрат на копіювання або друк 

документів, що надаються за запитом на 

інформацію, розпорядником якої є 

облдержадміністрація, за адвокатським запитом та 

порядку відшкодування цих витрат 

Відсутність нормативно-

правового акта , який 

врегульовує розмір 

фактичних витрат на 

копіювання або друк 

документів, що надаються за 

запитом на інформацію, 

розпорядником якої є 

облдержадміністрація, за 

адвокатським запитом та 

порядку відшкодування цих 

витрат 

 

Можливе 
притягнення осіб до 
відповідальності, 
втрата репутації, 
судові процеси проти 
органу влади 

Спеціальні функції та завдання 

1 Наявність дискреційних повноважень у посадових 
осіб під час здійснення заходів з акредитації 
закладів охорони здоров’я 

Дискреційні повноваження 

посадових осіб,   

відсутність у складі 

акредитаційної комісії  

незалежних представників,  

незазначення в документації 

за результатами засідання 

акредитаційної комісії 

мотивів прийняття рішень 

Втрата репутації 

державного органу, 

притягнення осіб  

до відповідальності, 

судові процеси  

проти органу влади 

2 Можливість прийняття нормативно-правового акта, 

що має ознаки регуляторного, без дотримання 

необхідних регуляторних процедур 

Недостатня обізнаність та 

низькій рівень володіння 

практичними навичками 

застосування норм і 

процедур законодавства з 

Притягнення осіб до 

відповідальності, 

втрата репутації, 

судові процеси проти 

органу влади 



питань державної 

регуляторної політики 

фахівців структурних 

підрозділів 

облдержадміністрації.  

 Відсутність нормативно-

правого акта в 

облдержадміністрації щодо 

забезпечення реалізації 

державної регуляторної 

політики на території 

Дніпропетровської області 

 

3 Недоброчесність посадових осіб, що полягає у 

можливості надання необґрунтованих пріоритетів 

підприємствам, установам та організаціям  під час 

організації їх участі в міжнародних заходах  

(візити іноземних делегацій, участь  у міжнародних 

виставках, бізнес-форумах, проведенні круглих 

столів тощо) 

Відсутність достатньої 

інформації щодо пропозицій 

іноземних підприємств 

стосовно співробітництва та 

зменшення популяризації 

пропозицій підприємств 

області за межами України 

 

Можливі фінансові 

втрати, втрата 

репутації 

4 Можливість не об’єктивного висвітлення 
інформації в аудиторському звіті 

Недостатній контроль з боку 

керівника за діяльністю 

кожного аудитора під час 

проведення аудитів 

 

Притягнення осіб до 

відповідальності, 

судові процеси проти 

органу влади  

5 Можливість порушення бюджетного законодавства 

під час планування та використання фінансових 

ресурсів головними  розпорядниками коштів 

Недостатній контроль за 

фінансово-бюджетною 

дисципліною головними  

Втрата бюджетних 

коштів та 

матеріальних 



обласного бюджету – структурними підрозділами 

облдержадміністрації, виконкомами міських рад, 

об’єднаних  територіальних громад, 

райдержадміністраціями 

розпорядниками коштів 

обласного бюджету – 

структурними підрозділами 

облдержадміністрації, 

виконкомами міських рад, 

об’єднаних територіальних 

громад, 

райдержадміністраціями 

ресурсів, їх 

неефективне та 

нецільове 

використання, 

порушення 

бюджетного 

законодавства 

6 Можливість несвоєчасної підготовки документації 

для отримання дозволів на початок виконання 

будівельних робіт посадовими особами  

Недостатній контроль з боку 

керівника за працівниками, 

відповідальними за цей 

напрям роботи 

Притягнення осіб до 

відповідальності, 

втрата репутації, 

судові процеси проти 

органу влади 

7 

 

Можливість втручання у діяльність конкурсної 

комісії на перевезення пасажирів на автобусному 

маршруті загального користування 

Недосконалість порядку 

проведення конкурсу з 

перевезення пасажирів на 

автобусному маршруті 

загального користування 

Можливі фінансові 

втрати, притягнення 

осіб до 

відповідальності, 

втрата репутації, 

судові процеси проти 

органу влади  

8 Можливість застосування норм чинного 

законодавства через його недосконалість та колізій 

на користь особи, відповідальної за підготовку 

відповідних документів або прийняття рішення на 

користь третіх осіб 

 

Недостатній контроль  з боку 

керівництва за опрацюванням 

звернень  

Притягнення осіб до 

відповідальності, 

судові процеси проти 

органу влади 

9 Відсутність врегульованого порядку використання 

коштів, передбачених в обласному бюджеті на 

пільгове медичне обслуговування осіб, які 

Відсутність нормативно-

правового акта, що 

врегульовує порядок 

Можливе 

притягнення осіб до 

відповідальності, 



постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи використання коштів, 

передбачених в обласному 

бюджеті на пільгове медичне 

обслуговування осіб, які 

постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи 

втрата репутації, 

судові процеси проти 

органу влади 

10 Відсутність врегульованого порядку надання 

допомоги на період карантину, пов’язаного з 

поширенням коронавірусної інфекції COVID-19, 

малозабезпеченим верствам населення у вигляді 

товарів першої необхідності 

Відсутність нормативно-

правового акта , який 

врегульовує порядок надання 

допомоги на період 

карантину, пов’язаного з 

поширенням коронавірусної 

інфекції COVID-19, 

малозабезпеченим верствам 

населення у вигляді товарів 

першої необхідності  

Можливе 
притягнення осіб до 
відповідальності, 
втрата репутації, 
судові процеси проти 
органу влади 

11 Можливість впливу з боку посадових осіб на 

порядок взяття участі та визначення учасників 

(переможців) заходів (конкурсів) 

Неврегульованість на 

законодавчому рівні порядку 

проведення заходів 

(кункурсів) 

Можливі численні 
звернення щодо 
недобросовісного  
проведення заходів, 
зловживання 
повноваженнями, 
порушення бюд-
жетної дисципліни, 
притягнення до 
відповідальності 
посадових осіб 

12 

 

Наявність дискреційних повноважень під час видачі 

дозволів на проведення земельних робіт, 

археологічних розвідок, розкопок, розміщення 

Зниження рівня 

відповідальності особи під  

час виконання посадових 

Втрата ділової  

репутації, 

притягнення осіб до 



реклами на пам’ятках місцевого значення обов’язків, недостатнє 

документування прийнятих 

рішень 

відповідальності, 

можливість появи 

судових процесів 

проти органу влади 

 

13 Неналежне забезпечення конфіденційності 

інформації щодо підготовки візитів високих 

посадових осіб до Дніпропетровської області 

Зниження рівня 

відповідальності особи під 

час виконання посадових 

обов’язків 

 

Втрата репутації 

через зрив візиту 

 

 

 

Завідувач сектору з питань  

запобігання та виявлення корупції  

апарату облдержадміністрації           Наталія ГОНЧАРЕНКО 


