
Додаток 2  
до Звіту 

 
ТАБЛИЦЯ 

оцінених корупційних ризиків та заходів щодо їх усунення 
 

Корупційний ризик 

Пріорите-
тність ко-

рупційного 
ризику 

(низька/середн
я/висока) 

Заходи щодо 
усунення 

корупційного ризику 

Особа (особи), 
відповідальна (і) 

за виконання 
заходу 

Строк 
виконання 

заходів щодо 
усунення ко-
рупційного 

ризику 

Необхідні 
для 

впровадженн
я заходів 
ресурси 

Очікувані 
результати 

Втручання у 
діяльність 
конкурсної комісії з 
боку керівника або 
іншої особи з 
метою сприяння 
призначенню на 
посаду державної 
служби близьких їм 
осіб   

низька Розробка пам’ятки 
для членів 
конкурсної комісії 
щодо порядку 
врегулювання 
можливого 
конфлікту інтересів  

Відділ управління 
персоналом 
апарату 
Запорізької 
обласної 
державної 
адміністрації 

Протягом року Не потребує Усунення 
корупційного 
ризику 

Неможливість в 
окремих випадках 
(по технічним 
причинам) 
своєчасного 
подання 
електронних 

висока Сприяння та 
методична допомога 
щодо усунення 
технічних проблем в 
системі 

Відділ 
інформаційно-
комп’ютерного 
забезпечення та 
захисту 
інформації 
апарату  

Протягом року Не потребує Своєчасне 
подання 
електронних 
декларацій 
виключає 
можливість 
притягнення 
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Корупційний ризик 

Пріорите-
тність ко-

рупційного 
ризику 

(низька/середн
я/висока) 

Заходи щодо 
усунення 

корупційного ризику 

Особа (особи), 
відповідальна (і) 

за виконання 
заходу 

Строк 
виконання 

заходів щодо 
усунення ко-
рупційного 

ризику 

Необхідні 
для 

впровадженн
я заходів 
ресурси 

Очікувані 
результати 

декларацій Запорізької 
обласної 
державної 
адміністрації 

декларантів до 
адміністратив
ної та іншої 
відповідально
сті 

Відсутність 
конфіденційності 
під час роботи з 
викривачами 

висока Створення окремої 
захищеної 
електронної пошти, 
наявність телефону 
довіри для 
отримання 
інформації від 
викривачів 

 Заступник голови 
– керівник 
апарату 
Запорізької 
обласної 
державної 
адміністрації; 
 сектор з питань 
запобігання та 
виявлення 
корупції апарату 
обласної 
державної 
адміністрації 

Протягом року Не потребує Надасть 
можливість 
захистити 
викривачів від 
можливих 
негативних 
наслідків з 
боку 
зацікавленої 
особи 

Особисте 
спілкування 
споживача 
адміністративних 

низька Проведення наради 
із структурними 
підрозділами 
облдержадміністраці

Департамент 
економічного 
розвитку і 
торгівлі 

ІV квартал 2017 
року 

Не потребує Усунення 
прямого 
контакту 
суб’єкта 
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Корупційний ризик 

Пріорите-
тність ко-

рупційного 
ризику 

(низька/середн
я/висока) 

Заходи щодо 
усунення 

корупційного ризику 

Особа (особи), 
відповідальна (і) 

за виконання 
заходу 

Строк 
виконання 

заходів щодо 
усунення ко-
рупційного 

ризику 

Необхідні 
для 

впровадженн
я заходів 
ресурси 

Очікувані 
результати 

послуг з посадовою 
особою, до 
компетенції якої 
входить їх надання 

ї щодо забезпечення 
надання 
адміністративних 
послуг через Центр 
надання 
адміністративних 
послуг м. Запоріжжя 

облдержадміністр
ації, структурні 
підрозділи – 
суб’єкти надання 
адміністративних 
послуг 
облдержадміністр
ації 

звернення та 
суб’єкта 
надання 
адміністратив
них послуг 
через 
впровадження 
їх надання 
через ЦНАП Реалізація Програми 

впровадження 
регіонального веб-
порталу 
адміністративних 
послуг Запорізької 
області щодо 
спрощення доступу 
споживачів до 
адміністративних 
послуг шляхом 
переведення їх в 
електронний формат 

Відділ 
інформаційно-
комп’ютерного 
забезпечення та 
захисту 
інформації 
апарату 
облдержадміністр
ації, Департамент 
економічного 
розвитку і 
торгівлі 
облдержадміністр
ації 

листопад –  
грудень 

2017 року 

565 тис. грн. 
(обласний 
бюджет) 

Поділ предмета середня Створення робочої Заступник голови Протягом року Залучення Зниження 
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Корупційний ризик 

Пріорите-
тність ко-

рупційного 
ризику 

(низька/середн
я/висока) 

Заходи щодо 
усунення 

корупційного ризику 

Особа (особи), 
відповідальна (і) 

за виконання 
заходу 

Строк 
виконання 

заходів щодо 
усунення ко-
рупційного 

ризику 

Необхідні 
для 

впровадженн
я заходів 
ресурси 

Очікувані 
результати 

закупівлі на 
частини або 
зниження його 
вартості для 
уникнення 
проведення 
процедури закупівлі 
через електронну 
систему закупівель 
«ProZorro» 

групи щодо 
моніторингу 
публічних закупівель 
за участю 
представників 
державних органів, 
органів місцевого 
самоврядування з 
метою 
унеможливлення 
навмисного та 
незаконного поділу 
предмету закупівлі 
на частини 

- керівник апарату 
Запорізької 
обласної 
державної 
адміністрації; 
сектор з питань 
запобігання та 
виявлення 
корупції апарату 
облдержадміністр
ації 

представникі
в 

громадськост
і, 

уповноважен
их органів 

щодо 
здійснення 

контролю за 
проведенням 

процедур 
публічних  
закупівель, 
замовників 

тощо  

корупційного 
ризику, що 
унеможливить 
скоєння 
корупційного 
чи 
пов’язаного з 
корупцією 
правопорушен
ня 

Створення 
тендерної 
документації 
(технічних вимог) 
під конкретного 
учасника процедури 
закупівлі (надавача 
послуг, виконавця 

висока Залучення 
юридичних осіб 
приватного права та 
громадських 
організацій для 
підготовки «до 
тендерної» 
документації 

Керівники 
самостійних 
структурних 
підрозділів 
Запорізької 
обласної 
державної 
адміністрації, які 

Під час 
підготовки 
тендерної 

документації 

Оплата 
юридичним 
особам 
приватного 
права 
наданих 
консалтингов
их послуг у 

Недопущення 
можливості 
отримання 
неправомірної 
вимоги 
особами 
відповідальни
ми за 
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Корупційний ризик 

Пріорите-
тність ко-

рупційного 
ризику 

(низька/середн
я/висока) 

Заходи щодо 
усунення 

корупційного ризику 

Особа (особи), 
відповідальна (і) 

за виконання 
заходу 

Строк 
виконання 

заходів щодо 
усунення ко-
рупційного 

ризику 

Необхідні 
для 

впровадженн
я заходів 
ресурси 

Очікувані 
результати 

робіт) є замовниками 
відповідно до 
Закону України 
«Про публічні 
закупівлі»  

сфері 
закупівель за 
договірними 
відносинами 

проведення 
публічних 
закупівель 

При здійсненні 
процедури 
закупівель товарів, 
робіт та послуг на 
незначні суми (до 
3 000 грн.) 
відсутній порядок 
вибору контрагента 

середня Передбачити у 
положеннях про 
тендерні комітети: 
- виконання функції 
маркетингового 
дослідження ринку 
товарів, послуг, 
робіт,  аналогічних 
предметам закупівлі 
очікуваною вартістю 
до 3 000 грн., з 
метою визначення 
найбільш економічно 
вигідної пропозиції 
контрагента для 
укладання з ним 
контракту. 
- проводити детальне 

Апарат та 
структурні 
підрозділи 
облдержадміністр
ації 

Протягом року Не потребує Зменшення 
помилок зі 
сторони 
замовників, 
що сприяє 
усуненню 
передумов для 
нанесення 
шкоди, а 
також 
зниженню 
корупційного 
ризику 
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Корупційний ризик 

Пріорите-
тність ко-

рупційного 
ризику 

(низька/середн
я/висока) 

Заходи щодо 
усунення 

корупційного ризику 

Особа (особи), 
відповідальна (і) 

за виконання 
заходу 

Строк 
виконання 

заходів щодо 
усунення ко-
рупційного 

ризику 

Необхідні 
для 

впровадженн
я заходів 
ресурси 

Очікувані 
результати 

протокольне 
документування 
підстав для 
прийняття рішень та 
ухвалення самих 
рішень щодо 
укладання 
контрактів з 
контрагентами. 

 
 
 


