
Додаток  2  
до звіту  за результатами   оцінки  
корупційних ризиків у діяльності  
Дніпропетровської облдержадміністрації, 
проведеної у 2020 році 

 
 

ТАБЛИЦЯ  

оцінених корупційних ризиків та заходів щодо їх усунення 

 

№ 

з/п 

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 

коруп-

ційного 

ризику 

Ресур-

си для 

впро-

ва-

джен-

ня 

захо-

дів 

Очікувані 

результати 

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 

Низька Надання консультативної та 

методичної допомоги з питань 

доступу до публічної інформації 

відповідальним особам 

структурних підрозділів 

облдержадміністрації під час 

підготовки відповідей на запити 

 

Завідувач сектору 

забезпечення доступу 

до публічної 

інформації апарату 

облдержадміністрації 

Протягом 

року, під 

час підго-

товки 

відповідей 

на запити 

Влас-

ні 

ресур-

си 

Належне 

виконання 

посадовими 

особами своїх 

обов’язків та 

прозорість 

діяльності  

органів влади  



2 Можливість 

неправомірної 

відмови в реалізації 

права громадянина 

на звернення 
 

Низька Проведення роз’яснювальної 
роботи з відповідальними 
особами структурних 
підрозділів 
облдержадміністрації під час 
опрацювання звернень громадян 
стосовно упередження 
порушення законодавства щодо 
розгляду звернень громадян та 
про персональну 
відповідальність за 
розголошення конфіденційної 
інформації про заявника 

Начальник управління 

по роботі зі 

зверненнями 

громадян апарату 

облдержадміністрації 

Протягом 

року  

Влас-

ні 

ресур-

си 

Недопущення 

випадків 

неправомірної 

відмови в 

реалізації 

прав громадян 

на звернення  

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

Низька Детальне документування 
процесу ухвалення рішень та 
обґрунтування прийнятого 
рішення за результатами 
проходження усіх етапів конкурсу 
шляхом оформлення протоколів 
засідань комісії з обов’язковим 
підписом усіма членами 
конкурсної комісії 

Голова, адміністратор 
та члени конкурсної 
комісії  

Протягом 
року, під 
час засідань 
комісії 

Влас-

ні 

ресур-

си 

Протоколи 
конкурсної 
комісії 
підписуються 
усіма членами 
комісії, що 
унеможливлює 
прийняття 
комісією 
необґрунтова-
них рішень  

4 Можливість 
призначення на 
посади державної 
служби осіб, які не 
пройшли спеціальну 
перевірку 

Низька Візування листів-запитів та 
довідки, яка готується за 
результатами спеціальної 
перевірки, завідувачем сектору з 
питань запобігання та виявлення  
корупції апарату 
облдержадміністрації 

Завідувач сектору з 
питань запобігання та 
виявлення корупції 
апарату облдержад-
міністрації, началь-
ник управління 
персоналу апарату 
облдержадміністрації 

Протягом 
року, під 
час 
проведення 
спеціальної 
перевірки 
кандидатів 
на посаду  

Влас-
ні 
ресур-
си  

Уникнення 
прийняття на 
державну 
службу осіб, що 
не пройшли 
спеціальну 
перевірку 



5 Відсутність у 
посадових осіб 
структурних 
підрозділів 
облдержадміністрації 
та її апарату належних 
знань 
антикорупційного 
законодавства 

Низька Проведення періодичних 
тренінгів та підвищення 
кваліфікації для посадових осіб 
облдержадміністрації та її 
структурних підрозділів щодо 
положень антикорупційного 
законодавства 

Завідувач сектору з 
питань запобігання та 
виявлення корупції 
апарату 
облдержадміністрації  

Щоквар-
тально 
протягом 
року 

Влас-
ні 
ресур-
си 

Проведено  
4 семінари 
(тренінги) з 
метою 
недопущення 
скоєння 
корупційних та 
пов’язаних з 
корупцією 
правопорушень  

6 Дискреційні 
повноваження щодо 
визначення 
постачальників 
товарів, робіт та 
послуг під час 
здійснення 
допорогових 
закупівель 

Середня 
 
 
 
 
 

Оприлюднення інформації про 
проведення закупівлі зі 
встановленням розумних строків 
подання пропозицій 
постачальниками, критеріїв 
відбору (ціна, якість, час 
поставки тощо), а також 
публікація відомостей про 
постачальника, в якого 
здійснюватиметься закупівля   

Начальник 
управління з 
фінансово-
економічних питань 
апарату облдерж-
адміністрації – 
головний бухгалтер, 
керівники 
структурних 
підрозділів 
облдержадміністрації 

Протягом 
року, під 
час 
здійснення 
допоро-
гових 
закупівель  

Влас-
ні 
ресур-
си 

Уникнення 
впливу 
приватного 
інтересу 
посадових осіб 
через 
прозорість  
здійснення 
закупівель 
товарів, робіт 
та послуг  

7 Неврегульованість 
питання щодо 
розмірів фактичних  
витрат на 
копіювання або друк 
документів, що 
надаються за 
запитом на 
інформацію, 
розпорядником якої 
є облдержадміні-
страція, за 
адвокатським 

Середня Розроблення та подання на 
затвердження  розпорядження 
щодо розмірів 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 

Начальник управління 

з фінансово-

економічних питань 

апарату облдерж-

адміністрації – 

головний бухгалтер 

ІІ – ІІІ 

квартали  

2020 року 

 

Влас-

ні 

ресур-

си 

Розроблено та 

прийнято 

нормативно-

правовий акт 



запитом та порядку 
відшкодування цих 
витрат  

Спеціальні функції та завдання 
 

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

Середня Обов’язкове відображення у 
документації всіх проведених 
заходів під час акредитації 
закладів охорони здоров’я та 
мотивів (обґрунтування) 
прийнятого рішення. 
 
  Залучення третіх осіб (експертів, 
представників громадськості) до 
роботи акредитаційної комісії 
шляхом включення їх до складу 
комісій  

Директор 
департаменту охорони 
здоров’я 
облдержадміністрації 

Протягом 
року, під 
час роботи 
акредитацій
ної комісії 
 
При зат-
вердженні 
складу 
акредита- 
ційної 
комісії  

Влас-
ні 
ресур-
си 

У складі 
акредитаційної 
комісії беруть 
участь 
представники 
громадськості 
та/або 
експерти. 
Прозорість 
прийняття 
рішень у 
рамках 
повноважень 
 

2 Можливість 
прийняття 
нормативно-право-
вого акта, який має 
ознаки регуляторного, 
без дотримання 
необхідних 
регуляторних 
процедур 

Середня Розробленя та прийняття 

розпорядження голови 

облдержадміністрації “Про 

забезпечення реалізації  

державної регуляторної 

політики на території 

Дніпропетровської області” 

  

 

Директор 

департаменту 

економічного 

розвитку 

облдержадміністрації  

 

 

 

 

 

 

Протягом  

 2020 року 

 

 

 

 

 

Влас-

ні 

ресур-

си  

 

 

 

 

  

Прийнято 

нормативно-

правовий акт з 

метою забезпе-

чення  дотри-

мання вимог 

законодавства  

у сфері 

державної 

регуляторної 

політики 

 

 



3 Недоброчесність 
посадових осіб, що 
полягає у можливості 
надання необґрунто-
ваних пріоритетів 
підприємствам, 
установам та 
організаціям  під час 
організації їх участі у   
міжнародних заходах  
(візити іноземних 
делегацій, участь  у 
міжнародних вистав-
ках, бізнес-форумах, 
проведенні круглих 
столів тощо) 

Середня Висвітлення у ЗМІ та на 

офіційному сайті 

облдержадміністрації інформації 

про заходи, які організовуються, 

та результати їх проведення  

Начальник управління 

зовнішньоекономічної 

діяльності 

облдержадміністрації 

Постійно, 

протягом 

року, під 

час 

організації 

візитів, 

заходів 

Влас-

ні 

ресур-

си 

Рівне 

забезпечення 

участі 

підприємств, 

установ та 

організацій у 

міжнародних 

заходах 

4 Можливість 
необ’єктивного 
висвітлення 
інформації в 
аудиторському звіті 

Низька Запровадження додаткового 
контролю з боку начальника 
управління шляхом підготовки 
висновку щодо діяльності 
кожного аудитора за результатом 
опрацювання аудиторського звіту   

Начальник управління 

внутрішнього аудиту 

облдержадміністрації 

Протягом 

2020 року 

(після 

проведення 

аудиту) 

Влас-

ні 

ресур-

си 

Дієва система 
внутрішнього 
контролю за 
об’єктивністю 
інформації, 
викладеної в 
аудиторському 
звіті 

5 Можливість 

порушення 

бюджетного 

законодавства під час  

планування та 

використання 

фінансових ресурсів 

головними  

Середня Взаємодія зі Східним офісом 

Держаудитслужби шляхом   

обміну інформацією з 

департаментом фінансів 

облдержадміністрації та участі у 

проведенні  аудитів і ревізій 

місцевих бюджетів (згідно з 

пропозиціями Східного офісу 

 Директор 

департаменту фінансів 

облдержадміністрації 

Інформа- 

ція – 

щоквар-

тально,  

участь у 

аудитах і 

ревізіях 

згідно із 

Влас-

ні 

ресур-

си 

 Збереження 
бюджетних 
коштів та 
матеріальних 
ресурсів, їх 
ефективне та 
цільове 
використання 



розпорядниками 

коштів обласного 

бюджету – 

структурними 

підрозділами 

облдержадміністрації, 

виконкомами міських 

рад, об’єднаних  

територіальних 

громад, 

райдержадміністра-

ціями 

Держаудитслужби) пропозиція

ми Східного 

офісу 

Держаудит-

служби 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Проведено 
навчальні 
заходи з питань 
дотримання 
фінансової 
дисципліни  

Аналіз рекомендацій, пропозицій  
за результатами роботи Східного 
офісу Держаудитслужби, розгляд  
порушень та прийняття 
відповідних управлінських 
рішень на  засіданнях колегії 
облдержадміністрації  та робочої 
групи щодо забезпечення 
ефективного функціонування 
внутрішнього контролю, 
усунення порушень чинного 
законодавства та запобігання 
проявам корупції у сфері 
використання бюджетних коштів 

Директор 

департаменту фінансів 

облдержадміністрації 

 

Щоквар-

тально 

Підвищення рівня професійності 
та відповідальності посадових 
осіб, причетних до управління 
бюджетними коштами області, 
шляхом  проведення 
систематичного навчання  та 
розгляду  питань фінансової 
дисципліни (семінари, наради, 
колегії) 
 
 

Головні розпорядники 

бюджетних коштів, 

керівники 

структурних 

підрозділів 

облдержадміністрації  

 

Під час 

засідань 

колегії, 

нарад, 

семінарів 

(згідно з 

відповід-

ними 

графіками) 



6 Можливість 

несвоєчасної 

підготовки 

документації для 

отримання дозволів на 

початок виконання 

будівельних робіт 

посадовими особами 

Середня   Встановлення додаткового 
контролю з боку директора 
департаменту шляхом  
встановлення  щотижневого  
звітування відповідальним 
працівником відділу підготовки 
будівництва управління 
проектування та технічної 
підготовки будівництва 
департаменту  керівництву 
департаменту щодо термінів 
отримання дозволів 

Директор 

департаменту  

капітального 

будівництва 

облдержадміністрації  

 

 

Щотижнево    Організація 

дієвого 

контролю за 

своєчасним 

відпрацюван-

ням документів 

для отримання 

дозволів  

7 Можливість 
втручання у 
діяльність конкурсної 
комісії на перевезення 
пасажирів на 
автобусному 
маршруті загального 
користування 

Середня Забезпечення відеофіксації під 
час проведення конкурсу на 
перевезення пасажирів на 
автобусному маршруті загального 
користування 

Начальник управління 
транспорту  
облдержадміністрації 

Протягом 
року, під 
час 
проведення 
конкурсів 

Влас-
ні 
ресур-
си 

Забезпечення 
прозорості у 
проведенні 
конкурсу на 
перевезення 
пасажирів 

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 

Середня Інформування керівництва 

облдержадміністрації про 

втручання третіх осіб у прийняття 

рішень 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор юридичного 

департаменту 

облдержадміністрації 

Негайно 

при 

виникненні 

випадків 

втручання 

(у разі 

неможли-

вості 

негайного 

повідом-

лення – не 

пізніше 

 Унеможлив-

лення 

прийняття 

рішень з 

порушенням 

вимог чинного 

законодавства  

 

 

 

 

 



 

 

 

наступного 

робочого 

дня) 

 

 

Проведення в управлінні 

навчальних зборів з метою 

обговорення змін та проблем 

застосування чинного 

законодавства 

 Щомісяця  Влас-

ні 

ресур-

си 

Організовано та 

проведено  

9 навчальних 

зборів з метою 

обговорення 

змін та проблем 

застосування 

чинного 

законодавства 

 

9 Відсутність 

врегульованого 

порядку викорис-

тання коштів, перед-

бачених в обласному 

бюджеті на пільгове 

медичне 

обслуговування осіб, 

які постраждали 

внаслідок 

Чорнобильської 

катастрофи 

 

  

Висока Розроблення та подання на 

затвердження  Порядку 

використання коштів, 

передбачених в обласному 

бюджеті на пільгове медичне 

обслуговування осіб, які 

постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи 

Директор 

департаменту 

соціального захисту 

населення 

облдержадміністрації 

ІІ – ІІІ 

квартали  

2020 року 

 

Влас-

ні 

ресур-

си 

Розроблено та 

прийнято 

нормативно-

правовий акт з 

метою 

забезпечення 

використання 

коштів 

обласного 

бюджету 

відповідно до 

встановленого 

порядку 

10 Відсутність 

врегульованого 

порядку надання 

Висока Розроблення та подання на 

затвердження  Порядку надання 

допомоги на період карантину, 

Директор 

департаменту 

соціального захисту 

ІІ квартал  

2020 року 

 

Влас-

ні 

ресур-

Розроблено та 

прийнято 

нормативно-



допомоги на період 

карантину, 

пов’язаного з 

поширенням 

коронавірусної 

інфекції COVID-19, 

малозабезпеченим 

верствам населення у 

вигляді товарів 

першої необхідності 

 

пов’язаного з поширенням 

коронавірусної інфекції  

COVID-19, малозабезпеченим 

верствам населення у вигляді 

товарів першої необхідності 

 

населення 

облдержадміністрації 

си правовий акт з 

метою 

забезпечення 

використання 

коштів 

обласного 

бюджету 

відповідно до 

встановленого 

порядку 

11 Можливість впливу з 

боку посадових осіб у 

порядок взяття участі 

та визначення 

учасників 

(переможців) заходів 

(конкурсів) 

Середня Розроблення умов та порядків 

проведення заходів та конкурсів, 

затвердження їх відповідним 

розпорядчим документом та 

подання його на державну 

реєстрацію до територіальних 

органів юстиції  

Директор 

департаменту освіти і 

науки 

облдержадміністрації  

Протягом 

року, під 

час 

організації 

проведення 

заходів  

Влас-

ні 

ресур-

си 

Розроблено 

нормативно-

правові акти з 

метою 

забезпечення 

прозорості у 

проведенні 

обласних 

заходів та 

об’єктивному 

визначенні 

переможців 

 

12 

 

Наявність 
дискреційних 
повноважень під час 
видачі дозволів на 
проведення земельних 
робіт, археологічних 

Середня Детальне документування 
рішень під час підготовки та 
видачі дозволів 

 

Начальник управління 

культури, 

національностей і 

релігій 

облдержадміністрації 

Протягом 

року 

Влас-

ні 

ресур-

си 

Недопущення 
надання 
дозволів у 
межах 
компетенції 
всупереч 
чинному 



розвідок, розкопок, 
розміщення реклами 
на пам’ятках 
місцевого значення 
 

законодавству 

13 Неналежне 

забезпечення 

конфіденційності 

інформації щодо 

підготовки візитів 

високих посадових 

осіб до 

Дніпропетровської 

області 

 

Середня  Попередження працівників 

управління про заборону 

розголошування інформації, 

проведення роз’яснювальної 

роботи 

Начальник управління 

протокольних та 

масових заходів 

облдержадміністрації 

Протягом 

року, під 

час 

проведення 

заходів 

Влас-

ні 

ресур-

си 

Недопущення 

розголошення 

інформації 

щодо візитів 

 
 

Завідувач сектору з питань  

запобігання та виявлення корупції  

апарату облдержадміністрації          Наталія ГОНЧАРЕНКО 
 

 

 

 

 
 


