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ЗВІТ 
за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності  

Запорізької обласної державної адміністрації 
 
Корупція – невід’ємна проблема кожної з держав, у тому числі і 

України. За результатами проведеного дослідження міжнародної організації 
Transparency International у світовому Індексі сприйняття корупції (СРІ) за 2016 
рік, Україна зайняла лише 131 місце.  

Згідно з вищенаведеним дослідженням, представники бізнесу, які 
стикалися з корупцією, до трійки найбільш корумпованих віднесли державні 
органи Запорізької області, шосте місце з яких зазначили обласні державні 
адміністрації. 

З урахуванням потреб сьогодення та взявши до уваги актуальність 
запровадження нових засад формування та реалізації антикорупційної політики, 
Запорізькою обласною державною адміністрацією приділено увагу розробці та 
введенню в дію Антикорупційної програми Запорізької обласної державної 
адміністрації (далі – Антикорупційна програма). 

Саме якісна підготовка, контроль за виконанням та досягнення 
результатів Антикорупційної програми стане запорукою подолання цього 
негативного явища та надасть можливість збільшити рівень довіри населення 
до органів влади. 

З метою підготовки Антикорупційної програми, на виконання статті 19 
Закону України «Про запобігання корупції», 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 (далі - Методологія), розпорядження голови Запорізької обласної 
державної адміністрації від 08 лютого 2017 року № 41 «Про проведення оцінки 
корупційних ризиків в обласній державній адміністрації», комісією з оцінки 
корупційних ризиків обласної державної адміністрації (далі – Комісія) 
проведено оцінку корупційних ризиків у діяльності Запорізької обласної 
державної адміністрації. 

За результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності Запорізької 
обласної державної адміністрації підготовлено опис ідентифікованих 
корупційних ризиків, чинники корупційних ризиків та можливі наслідки 
корупційного правопорушення, пов’язаного з корупцією (додаток 1) та 
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пропозиції щодо заходів із усунення (зменшення) рівня виявлених корупційних 
ризиків, які викладені у таблиці оцінених корупційних ризиків та заходів щодо 
їх усунення (додаток 2). 
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