
Додаток 1 

 

Узагальнена інформація про виявлені у своїй діяльності корупційні ризики  
та заходи спрямовані на їх усунення у 2020 році 

№ Корупційний ризик Заходи щодо усунення корупційного ризику 
Особа (особи), 

відповідальна (і) за виконання 
заходу 

1. Ризики, пов’язані з процедурою укладання договорів 
без використання електронної системи закупівель, 
вплив з боку посадових осіб обласної ради, з метою 
сприяння укладання договорів на закупівлю товарів, 
робіт і послуг, конфлікт інтересів при виборі 
контрагента. Поділ предмета закупівлі на частини або 
зниження його вартості для укладання процедури 
тендерної закупівлі. 

Здійснення моніторингу цінових пропозицій при 
реалізації допорогових закупівель та прийняття 
нормативного акту, що регулюватиме питання 
проведення закупівель обласною радою, залучення 
третіх осіб ( незалежних фахівців), до підготовки 
тендерної документації, оприлюднення проектів 
відповідної документації на офіційному веб-сайті 
для обговорення. 

Керівництво обласної ради, 
фінансовий відділ виконавчого 
апарату обласної ради, тендерний 
комітет Чернівецької обласної 
ради (чи уповноважена особа). 

2. Формування тендерної документації таким чином, що 
конкуренція буде обмеженою або взагалі 
неможливою. 

Підвищення знань з антикорупційного 
законодавства України, залучення незалежних 
фахівців до підготовки тендерної документації, 
оприлюднення відповідних документів на 
офіційному веб-сайті для обговорення. 

Керівництво обласної ради, 
фінансовий відділ виконавчого 
апарату обласної ради, тендерний 
комітет Чернівецької обласної 
ради (чи уповноважена особа). 

3. Відсутність процедури замовлення матеріальних 
цінностей у виконавчому апараті обласної ради. 

Розробка внутрішнього акту, який регулюватиме 
питання здійснення замовлення матеріальних 
цінностей відділами виконавчого апарату. 

Керівництво обласної ради, 
керуючий справами виконавчого 
апарату, фінансовий відділ, відділ 
господарського та технічного 
забезпечення. 

4. Завищення (заниження) потреби у коштах при 
підготовці бюджетних запитів. 

Підвищення знань з антикорупційного та 
бюджетного законодавства України. 

Керівники структурних 
підрозділів виконавчого апарату 
обласної ради. 

5. Недоброчесніть депутатів при заповненні е-декларації 
про фінансовий та майновий стан. 

Проведення тренінгу, навчання депутатів  щодо  
правильності заповненні е-декларації та 

Комісія з оцінки корупційних 
ризиків у Чернівецькій обласній 



відповідальність за неналежне оформлення чи 
несвоєчасне подання 

раді. 

6. Вплив на депутатів ради з метою прийняття рішення 
ради. 

Надання депутатам роз’яснень щодо запобігання та 
врегулювання конфлікту інтересів. 

Комісія з оцінки корупційних 
ризиків у Чернівецькій обласній 
раді. 

7. Ризики пов'язані із недоброченістю депутатів при 
виконанні їх своїх депутатських повноважень. 

Проведення семінарів, навчань, круглих столів для 
депутатів обласної ради з актуальних тем діяльності 
органів місцевого самоврядування, у т.ч. 
дотримання вимог антикорупційного законодавства. 

Комісія з оцінки корупційних 
ризиків у Чернівецькій обласній 
раді 

8. Ризики пов'язані із розподіленням депутатського 
фонду. 

Надання депутатам консультацій, роз’яснень щодо 
депутатського фонду. 

Керуючий справами виконавчого 
апарату 

9. Ризики, пов’язані з наявністю у працівників обласної 
ради дискреційних повноважень, у тому числі щодо 
встановлення розміру посадових окладів, надбавок та 
премій працівникам виконавчого апарату. 

Внесення змін до положення про порядок 
преміювання в частині вироблення механізму оцінки 
роботи працівників виконавчого апарату з 
урахуванням специфіки функцій та завдань 
працівників та механізму перевірки проведеної 
оцінки. 

Голова обласної ради, керівництво 
обласної ради, керівники 
структурних підрозділів 
виконавчого апарату обласної 
ради. 

10. Відсутність у посадових інструкціях чітко визначених 
повноважень, функцій та завдань посадової особи або 
їх дублювання. 

Аналіз посадових інструкцій працівників, положень 
про відділи виконавчого апарату. При необхідності 
розробка нових посадових інструкцій працівників. 

Керівництво обласної ради, 
керівники структурних підрозділів 
виконавчого апарату обласної 
ради, юридичний відділ 
виконавчого апарату обласної 
ради. 

11. Надання недостовірної чи не в повному обсязі 
інформації на запити на публічну інформацію. 

Внесення відповідних змін до посадових інструкцій 
щодо притягнення до відповідальності, оформлення 
інформаційних стендів. 

Керівництво обласної ради, 
керівники структурних підрозділів 
виконавчого апарату обласної 
ради, організаційний та 
юридичний відділ виконавчого 
апарату обласної ради. 



12. Вплив з боку посадових або інших осіб на членів 
конкурсної комісії по наданню в оренду об’єктів 
спільної власності територіальних громад сіл, селищ 
та міст Чернівецької області. 

Постійне оновлення знань за антикорупційного 
законодавства України,проведення інформаційних 
заходів з питань запобігання корупції. 

Керівництво обласної ради, 
управління з питань забезпечення 
повноважень щодо управлінні 
об’єктами спільної власності. 

13. Вплив з боку посадових або інших осіб на членів 
конкурсної комісії з конкурсного відбору суб’єктів 
оціночної діяльності. 

Постійне оновлення знань галузевого законодавства, 
антикорупційного законодавства України, 
проведення інформаційних заходів з питань 
запобігання корупції. 

Керівництво обласної ради, 
управління з питань забезпечення 
повноважень щодо управлінні 
об’єктами спільної власності, 
юридичний відділ виконавчого 
апарату обласної ради. 

14. Ризики пов’язані з конфліктом інтересів під час 
подання заяв на призначення керівників підприємств, 
установ, організацій комунальної власності. 

Постійне оновлення знань за антикорупційного 
законодавства України,проведення інформаційних 
заходів з питань запобігання корупції. 

Керівництво обласної ради, 
управління з питань забезпечення 
повноважень щодо управлінні 
об’єктами спільної власності. 

15. Корупційні ризики, пов’язані із проведенням 
конкурсу на зайняття вакантних посад у виконавчому 
апараті обласної ради. 

Залучення в установленому порядку третіх осіб 
(експертів, представників громадськості) до роботи 
конкурсної комісії. 

Керівництво обласної ради, 
юридичний відділ виконавчого 
апарату обласної ради, 
організаційний відділ виконавчого 
апарату обласної ради. 

16. Відсутність врегульованої процедури щодо обробки 
повідомлень про корупцію. 

Розробка порядку обробки повідомлень про 
корупцію, які надходять до обласної ради. 

Голова обласної ради, керівництво 
обласної ради, юридичний відділ 
виконавчого апарату обласної 
ради, керівники структурних 
підрозділів виконавчого апарату 
обласної ради 

 


