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І. Засади загальної відомчої політики щодо запобігання та протидії 

корупції, заходи з їх реалізації, а також з виконання антикорупційної 

стратегії та державної антикорупційної програми 
 

Антикорупційна програма Чернігівської обласної ради на 2017 рік (далі 

– Антикорупційна програма) розроблена на підставі законів України «Про 

запобігання корупції» (далі – Закон) та «Про засади державної 

антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2014-2017 

роки», Типової антикорупційної програми юридичної особи, затвердженої 

рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції                  

від 2 березня 2017 року № 75.  

Терміни в Антикорупційній програмі вживаються у значеннях, 

наведених в Законі України «Про запобігання корупції». 

Ця Антикорупційна програма поширюється на її учасників (далі-

учасники), якими є:  

-депутати Чернігівської обласної ради; 

-посадові особи та працівники Чернігівської обласної ради; 

-посадові особи та працівники управління комунального майна 

Чернігівської обласної ради. 

Текст Антикорупційної програми перебуває в постійному відкритому 

доступі на офіційному веб-сайті обласної ради.  

Згідно з розділом 3 Закону України «Про засади державної 

антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2014- 

2017 роки» (далі – Антикорупційна стратегія) Антикорупційна програма 

складена на підставі аналізу звіту за результатами оцінки корупційних 

ризиків у сфері діяльності Чернігівської обласної ради (далі – обласна рада).  

Антикорупційна програма є комплексом правил, стандартів і процедур 

щодо виявлення, протидії та запобігання корупції у діяльності Чернігівської 

обласної ради. 

Мета Антикорупційної програми – впровадження дієвих механізмів 

запобігання та виявлення корупційних правопорушень в обласній раді 

відповідно до положень Національної антикорупційної стратегії на 2014-2017 

роки.  

Засади загальної відомчої політики щодо запобігання та протидії 

корупції у діяльності обласної ради обумовлені основними принципами 

діяльності обласної ради та принципами служби в органах місцевого 

самоврядування, а саме:  

- верховенством права; 

- повагою та дотриманням прав і свобод людини і громадянина; 

- законністю; 

- незалежністю обласної ради, її працівників та депутатів; 

- взаємодією з іншими органами місцевого самоврядування, державними 

органами, громадськими об'єднаннями; 
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- доброчесністю; 

- професіоналізмом; 

- ефективністю; 

- стабільністю. 

Засадами загальної відомчої політики щодо запобігання та протидії 

корупції в обласній раді є: 

 - окреслення кола причин і умов, що породжують корупцію;  

 - створення ефективної системи запобігання та виявлення ознак корупції 

в усіх сферах діяльності обласної ради, виявлення та усунення корупційних 

ризиків; 

  -профілактика корупційних правопорушень, мінімізація проявів 

корупції, формування серед працівників, депутатів обласної ради 

нетерпимого, негативного ставлення до корупції як до суспільно-

небезпечного явища; 

 - забезпечення відкритості та прозорості діяльності обласної ради. 

  Заходами з реалізації засад загальної відомчої політики щодо 

запобігання та протидії корупції у сфері діяльності Чернігівської обласної 

ради, виконання антикорупційної стратегії, державної антикорупційної 

програми є: 

 -проведення серед учасників Антикорупційної програми організаційної 

та роз’яснювальної роботи із запобігання, виявлення та протидії корупції; 

 -вжиття заходів щодо виявлення конфлікту інтересів та його усунення, 

здійснення контролю за дотриманням вимог законодавства щодо 

врегулювання конфлікту інтересів;  

 -здійснення контролю за дотриманням учасниками Антикорупційної 

програми, під час виконання своїх повноважень загально етичних норм 

поведінки; 

 -проведення службових розслідувань та вжиття в порядку передбаченому 

чинним законодавством заходів щодо притягення до відповідальності осіб, 

винних у вчиненні корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, 

повідомлення про такі випадки; 

 -виявлення ризиків, які негативно впливають на виконання функцій і 

завдань в діяльності учасників програми, та здійснення оцінки щодо 

наявності корупційної складової; 

 -забезпечення конфіденційності інформації про осіб, які добросовісно 

повідомляють про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією 

правопорушень, або про факти підбурення їх до вчинення корупційних 

правопорушень; 
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  -забезпечення доступу до публічної інформації та дотримання 

принципів відкритості, прозорості та неупередженості при публічному 

висвітленні інформації щодо діяльності обласної ради на її офіційному веб-

сайті;  

-інші заходи щодо запобігання корупції, визначені законодавством. 

         Програма відображає підтримку Чернігівською обласною радою 

антикорупційної стратегії держави, що підтверджується відкритим доступом 

до інформації про її діяльність, свідчить про прагнення учасників 

Антикорупційної програми до підтримання ділової репутації обласної ради 

на належному рівні. 

 

 

ІІ. Оцінка корупційних ризиків у діяльності обласної ради. 

Заходи щодо усунення виявлених корупційних ризиків, особи, 

відповідальні за їх виконання, строки та необхідні ресурси 

 

Контроль за виконанням цієї Антикорупційної програми покладено на 

уповноважену особу з питань запобігання та виявлення корупції в 

Чернігівській обласній раді, уповноважену особу з питань запобігання та 

виявлення корупції в управлінні комунального майна Чернігівської обласної 

ради (далі – уповноважені) та постійну комісію обласної ради з питань 

регламенту, депутатської етики, законності та запобігання корупції. 

Оцінку корупційних ризиків в обласній раді проведено відповідно до 

вимог Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів 

влади, затвердженої рішенням Національного агентства з питань запобігання 

корупції від 02.12.2016 № 126 та з урахуванням Методичних рекомендацій 

щодо розробки антикорупційних програм органів влади, затверджених 

рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 

19.01.2017 № 31. 

Оцінка корупційних ризиків в Чернігівській обласній раді була 

проведена уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення 

корупції в Чернігівській обласній раді. 

Під час ідентифікації корупційних ризиків уповноваженим було 

здійснено їхнє визначення та опис, класифікація за категоріями, видами та 

виконано такі заходи з проведення оцінки корупційних ризиків: 

-визначено джерела отримання інформації, необхідні для проведення 

ідентифікації корупційних ризиків; 

-визначено коло осіб, відповідальних за проведення ідентифікації 

корупційних ризиків; 

-ідентифіковано корупційні ризики; 

-визначено методи та способи оцінки корупційних ризиків; 
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-проведено оцінку корупційних ризиків. 

За результатами проведення оцінки корупційних ризиків у діяльності 

обласної ради уповноваженим складено звіт (додаток 2 до Антикорупційної 

програми), що містить опис ідентифікованих корупційних ризиків у 

діяльності обласної ради, чинники корупційних ризиків та можливі наслідки 

корупційного правопорушення чи правопорушення, пов’язаного з корупцією 

(додаток 1 до звіту), та пропозиції щодо заходів із усунення (зменшення) 

рівня виявлених корупційних ризиків, у тому числі осіб, відповідальних за їх 

виконання, строки та необхідні ресурси (додаток 2 до звіту). 

Чернігівська обласна рада забезпечує розробку та вжиття заходів щодо 

усунення виявлених корупційних ризиків, які є необхідними та достатніми 

для запобігання, виявлення і протидії корупції у своїй діяльності. 

Заходи, закріплені в Антикорупційній програмі, є обов’язковими для 

виконання учасниками Антикорупційної програми. 

  

 

 

ІІІ. Завдання і заходи з виконання Антикорупційної програми 

Чернігівської обласної ради на 2017 рік 

 

Заходами, спрямованими на запобігання корупційним та пов’язаним з 

корупцією правопорушеннями, є: 

-проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи щодо заходів 

запобігання корупції серед учасників Антикорупційної програми; 

-здійснення функцій щодо запобігання корупції; 

-підвищення рівня обізнаності у сфері законодавства з питань 

запобігання і виявлення корупції; 

-нагляд і контроль за дотриманням вимог Антикорупційної програми; 

-створення ефективної системи виявлення, запобігання та 

врегулювання конфлікту інтересів серед учасників Антикорупційної 

програми; 

-проведення щорічної оцінки корупційних ризиків з метою 

обов’язкового включення їх до річної Антикорупційної програми; 

-запобігання зловживанню посадовими особами під час надання 

відповідей на інформаційні запити; 

-підвищення ефективності використання публічних коштів, зменшення 

фінансових втрат; 

-забезпечення законності проведення процедур закупівель; 

-контроль за ефективним використанням майна, що належить до 

спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Чернігівської 

області; 

-забезпечення, в межах повноважень, виконання Закону України «Про 

запобігання корупції» щодо своєчасного подання відповідними  суб’єктами 
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електронних декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання  

фінансового характеру; 

-інформування Національного агентства з питань запобігання корупції 

про неподання або несвоєчасне подання декларацій суб’єктами 

декларування; 

 -інші заходи. 

 

ІV. Навчання та заходи з поширення інформації щодо програм 

антикорупційного спрямування 

 

Для забезпечення проведення серед учасників Антикорупційної 

програми організаційної та роз’яснювальної роботи з питань запобігання, 

виявлення та протидії корупції уповноваженими проводиться відповідна 

робота. За потреби, але не рідше одного разу на півріччя, проводиться 

інформаційно-роз’яснювальна робота з питань запобігання корупційним 

проявам з урахуванням питань, що надходитимуть до уповноваженого від 

учасників Антикорупційної програми.  

Крім того, передбачається проведення інформаційно-роз’яснювальної 

роботи, яка полягає у наданні інформативних брошур та буклетів, в яких 

міститься:  

-перелік заходів запобігання та протидії корупції; 

-перелік заходів і методів у разі виявлення корупційного 

правопорушення чи конфлікту інтересів;  

-ознайомлення з новинами в антикорупційному законодавстві. 

У разі організації Національним агентством з питань запобігання 

корупції круглих столів та інших навчальних заходів з питань основних 

положень та вимог антикорупційного законодавства буде забезпечена участь 

уповноважених у таких навчаннях. 

 

 

V. Процедури щодо моніторингу, оцінки виконання та періодичного 

перегляду Антикорупційної програми 

 

Уповноважені забезпечують організацію механізмів зворотного зв’язку 

та інші внутрішні процеси, спрямовані на підтримку та постійне 

вдосконалення Антикорупційної програми. 

Зміст Антикорупційної програми може бути переглянутий за 

результатами: 

1) звіту з оцінки корупційних ризиків у діяльності обласної ради; 

2) здійснення нагляду і контролю за дотриманням Антикорупційної 

програми, а також оцінки результатів здійснення передбачених нею заходів; 
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3) аналізу практики виконання уповноваженими своїх посадових 

обов’язків; 

4) проведення уповноваженими анкетування, обговорення та 

консультацій із учасниками щодо вдосконалення Антикорупційної програми; 

5) надання Національним агентством з питань запобігання корупції 

обов’язкових для розгляду пропозицій до Антикорупційної програми; 

6) пропозицій постійної комісії обласної ради з питань регламенту, 

депутатської етики, законності та запобігання корупції. 

Ініціатором внесення змін до Антикорупційної програми може бути  

один із Уповноважених, постійна комісія обласної ради з питань регламенту, 

депутатської етики, законності та запобігання корупції, а також учасники 

Антикорупційної програми. 

Пропозиції щодо внесення змін до Антикорупційної програми 

подаються Уповноваженому, який їх вивчає, систематизує та подає на 

розгляд постійній комісії обласної ради з питань регламенту, депутатської 

етики, законності та запобігання корупції. За необхідності один раз на рік 

Уповноважений надає голові обласної ради узагальнення пропозицій щодо 

внесення змін до Антикорупційної програми, які надійшли, та надає свої 

рекомендації щодо їх врахування або відхилення. 

Голова обласної ради, отримавши від уповноваженого узагальнення 

пропозицій щодо внесення змін до Антикорупційної програми, направляє їх 

на розгляд до постійної комісії обласної ради з питань регламенту, 

депутатської етики, законності та запобігання корупції. 

Уповноважені з питань запобігання та виявлення корупції, постійна 

комісія з питань регламенту, депутатської етики, законності та запобігання 

корупції забезпечують контроль за виконанням Антикорупційної програми в 

обласній раді. За результатами моніторингу ефективності запланованих 

заходів та здійснення оцінки корупційних ризиків до Програми можуть 

вноситись зміни.  

Зміни до Антикорупційної програми затверджуються шляхом 

прийняття рішення обласною радою та оприлюднюються на веб-сайті 

обласної ради для відкритого доступу.  

 

 

 

 

Уповноважена особа з питань  

запобігання та виявлення корупції 

в обласній раді, заступник начальника  

юридичного відділу виконавчого апарату 

обласної ради                 В.А. Карнаух
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Додаток 1 

до Антикорупційної програми  

Чернігівської обласної ради 

на 2017 рік 

 

Завдання і заходи з виконання Антикорупційної програми Чернігівської обласної ради на 2017 рік 
 

 
 Наймен

ування завдання 

Найменування заходу Строк 

виконання 

Відповідальні за виконання Індикатор 

виконання 

Джерела 

фінансування 

1.Проведення інформаційно-

роз’яснювальної роботи щодо 

заходів запобігання корупції 

 

 

 

Надання учасникам 

Антикорупційної програми 

консультативної допомоги, 

роз’яснень, інформаційних 

буклетів 

 

 

 

 

Постійно Уповноважена особа з питань 

запобігання та виявлення корупції в 

Чернігівській обласній раді, 

уповноважена особа з питань 

запобігання та виявлення корупції в 

управлінні комунального майна 

Чернігівської обласної ради,  

постійна комісія обласної ради з 

питань регламенту, депутатської 

етики, законності та запобігання 

корупції  

Мінімізація 

шансу 

виникнення 

корупційного 

правопорушення 

 

 

 

 

Не потребує 

фінансування 

 

 

 

 

 

 

 

2. Здійснення функцій щодо 

запобігання корупції 

Постійне дотримання норм 

антикорупційного 

законодавства, розробка 

нових методів та 

механізмів протидії 

корупції 

 

Постійно Учасники Антикорупційної 

програми, 

уповноважена особа з питань 

запобігання та виявлення корупції в 

Чернігівській обласній раді, 

уповноважена особа з питань 

запобігання та виявлення корупції в 

управлінні комунального майна 

Чернігівської обласної ради,  

постійна комісія обласної ради з 

питань регламенту, депутатської 

етики, законності та запобігання 

корупції 

 

Мінімізація 

шансу 

виникнення 

корупційного 

правопорушення 

 

Не потребує 

фінансування 
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3. Підвищення рівня 

обізнаності у сфері 

законодавства з питань 

запобігання і виявлення 

корупції 

Постійне оновлення 

знань щодо заборон і 

обмежень, встановлених 

антикорупційним 

законодавством, та щодо 

відповідальності за 

корупційні 

правопорушення  

Постійно Уповноважена особа з питань 

запобігання та виявлення корупції в 

Чернігівській обласній раді, 

уповноважена особа з питань 

запобігання та виявлення корупції в 

управлінні комунального майна 

Чернігівської обласної ради,  

постійна комісія обласної ради з 

питань регламенту, депутатської 

етики, законності та запобігання 

корупції 

Мінімізація 

шансу 

виникнення 

корупційного 

правопорушення 

Не потребує 

фінансування 

 

4. Нагляд і контроль за 

дотриманням вимог 

Антикорупційної програми 

Постійний контроль за 

дотриманням та аналіз 

заходів із виконання 

Антикорупційної програми 

Постійно Уповноважена особа з питань 

запобігання та виявлення корупції в 

Чернігівській обласній раді, 

уповноважена особа з питань 

запобігання та виявлення корупції в 

управлінні комунального майна 

Чернігівської обласної ради,  

постійна комісія обласної ради з 

питань регламенту, депутатської 

етики, законності та запобігання 

корупції 

Мінімізація 

шансу 

виникнення 

корупційного 

правопорушення 

Не потребує 

фінансування 

 

5. Створення ефективної 

системи виявлення, запобігання 

та врегулювання конфлікту 

інтересів серед Учасників 

антикорупційної програми 

 

 

Надання роз’яснень 

стосовно поняття 

конфлікту інтересів, його 

врегулювання, 

вивчення механізмів 

запобігання і врегулювання 

конфлікту інтересів 

 

 

Постійно Уповноважена особа з питань 

запобігання та виявлення корупції в 

Чернігівській обласній раді, 

уповноважена особа з питань 

запобігання та виявлення корупції в 

управлінні комунального майна 

Чернігівської обласної ради,  

постійна комісія обласної ради з 

питань регламенту, депутатської 

етики, законності та запобігання 

корупції 

 

 

 

 

Мінімізація 

шансу 

виникнення 

корупційного 

правопорушення 

Не потребує 

фінансування 
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6. Проведення щорічної оцінки 

корупційних ризиків з метою 

обов’язкового включення їх до 

річної Антикорупційної 

програми 

Щорічна ідентифікація та  

аналіз корупційних ризиків 

у діяльності учасників 

Антикорупційної програми  

Один раз на 

рік 

Уповноважена особа з питань 

запобігання та виявлення корупції в 

Чернігівській обласній раді 

Мінімізація 

шансу 

виникнення 

корупційних 

правопорушень 

Не потребує 

фінансування 

 

 

 

7. Впровадженння системного 

підходу до запобігання 

корупції в обласній раді на 

основі результатів оцінки 

корупційних ризиків 

Затвердження річних 

антикорупційних програм в 

обласній раді 

Один раз на 

рік 

 

Уповноважена особа з питань 

запобігання та виявлення корупції в 

Чернігівській обласній раді, 

уповноважена особа з питань 

запобігання та виявлення корупції в 

управлінні комунального майна 

Чернігівської обласної ради,  

постійна комісія обласної ради з 

питань регламенту, депутатської 

етики, законності та запобігання 

корупції 

Затвердження 

антикорупційної 

програми 

обласної ради 

Не потребує 

фінансування 

 

8.Запобігання зловживанню 

посадовими особами під час 

надання відповідей на 

інформаційні запити 

 

Своєчасний, об’єктивний 

та прозорий розгляд 

інформаційних запитів 

 

 

Постійно Відповідальний структурний 

підрозділ з питань запитів на 

інформацію, 

Уповноважена особа з питань 

запобігання та виявлення корупції в 

Чернігівській обласній раді, 

Уповноважена особа з питань 

запобігання та виявлення корупції в 

управлінні комунального майна 

Чернігівської обласної ради,  

Мінімізація 

шансу 

виникнення 

корупційного 

правопорушення 

Не потребує 

фінансування 

 

 

 

 

 

 

 

9.Підвищення ефективності 

використання публічних 

коштів, зменшення фінансових 

втрат 

Здійснення моніторингу 

цінових пропозицій при 

здійсненні допорогових 

закупівель 

Постійно Відділ бухгалтерського обліку Мінімізація 

шансу 

виникнення 

корупційного 

правопорушення 

Не потребує 

фінансування 

 

 

 

10.Забезпечення законності 

проведення процедур 

закупівель 

 

 

Підвищення кваліфікації та 

проходження навчання 

членів тендерного комітету 

 

Один раз на 

рік 

 

 

Тендерний комітет  

Чернігівської обласної ради 

 

 

Мінімізація 

шансу 

виникнення 

корупційного 

правопорушення 

Не потребує 

фінансування 
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11.Контроль за ефективним 

використанням майна, що 

належить до спільної власності 

територіальних громад сіл, 

селищ, міст Чернігівської 

області  

Контроль за дотриманням 

законодавства та 

виконанням рішень 

Чернігівської обласної 

ради під час використання 

майна, що належить до 

спільної власності 

територіальних громад сіл, 

селищ, міст Чернігівської 

області 

Постійно Управління комунального майна 

Чернігівської обласної ради, 

Уповноважена особа з питань 

запобігання та виявлення корупції в 

управлінні комунального майна 

Чернігівської обласної ради 

Мінімізація 

шансу 

виникнення 

корупційного 

правопорушення 

Не потребує 

фінансування 

 

12.Забезпечення в межах 

повноважень виконання Закону 

України «Про запобігання 

корупції» щодо своєчасного 

подання відповідними  

суб’єктами електронних 

декларацій про майно, доходи, 

витрати і зобов’язання  

фінансового характеру 

Надання учасникам 

Антикорупційної програми 

консультативної допомоги, 

роз’яснень, щодо порядку 

заповнення декларацій осіб 

уповноважених на 

виконання функцій 

держави або місцевого 

самоврядування 

Постійно 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відділ кадрової роботи та із 

зверненнями громадян виконавчого 

апарату обласної ради, 

постійна комісія обласної ради з 

питань регламенту, депутатської 

етики, законності та запобігання 

корупції 

 

 

Мінімізація 

шансу 

виникнення 

корупційного 

правопорушення 

 

 

 

 

Не потребує 

фінансування 

 

 

 

 

 

 

 

13.Інформування 

Національного агентства з 

питань запобігання корупції 

про неподання або несвоєчасне 

подання декларацій суб’єктами 

декларування 

Перевірка факту подання 

суб’єктами декларування 

декларацій та 

повідомлення 

Національного агентства з 

питань запобігання 

корупції про випадки 

неподання чи 

несвоєчасного подання 

таких декларацій у 

визначеному 

закондавстовм порядку 

Постійно Відділ кадрової роботи та із 

зверненнями громадян виконавчого 

апарату обласної ради 

Мінімізація 

шансу 

виникнення 

корупційного 

правопорушення 

Не потребує 

фінансування 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уповноважена особа з питань  

запобігання та виявлення корупції 

в обласній раді, заступник начальника  

юридичного відділу виконавчого апарату 

обласної ради               В.А. Карнаух
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                                Додаток 2   

до Антикорупційної програми  

Чернігівської обласної ради  

на 2017 рік  

 

ЗАТВЕРДЖЕНО  

 

рішення десятої сесії 

обласної ради сьомого скилкання 

22 серпня № 8-10/VII 

   

 

 

 

 

ЗВІТ 

за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності  

Чернігівської обласної ради 
 

 

 

 

Згідно із розпорядженням голови Чернігівської обласної ради від        

13 червня 2017 року № 77 «Про організацію підготовки антикорупційної 

програми Чернігівської обласної ради на 2017 рік та визначення 

уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції в 

Чернігівській обласній раді» розпочато оцінку корупційних ризиків у 

діяльності обласної ради.  

На виконання відповідного розпорядження уповноваженою особою з 

питань запобігання та виявлення корупції (далі – уповноважений) зібрано 

інформацію щодо корупційних ризиків у діяльності обласної ради та 

пропозиції щодо заходів із усунення (зменшення) рівня корупційних ризиків 

від відповідальних структурних підрозділів виконавчого апарату та 

управління комунального майна.   

На основі зібраної інформації та відповідно до Методології оцінювання 

корупційних ризиків у діяльності органів влади, затвердженої рішенням 

Національного агентства з питань запобігання корупції від 2 грудня 2016 

року № 126, уповноваженим ідентифіковано корупційні ризики, здійснено їх 

формальне визначення та проведено оцінку виявлених корупційних ризиків. 

За результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності Чернігівської 

обласної ради здійснено опис корупційних ризиків, виявлені їх чинники та 

можливі наслідки корупційного правопорушення, опрацьовані пропозиції 

щодо заходів із їх усунення.  

Опис ідентифікованих корупційних ризиків у діяльності Чернігівської 

обласної ради, чинники корупційних ризиків та можливі наслідки 
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корупційного правопорушення чи правопорушення, пов’язаного з корупцією 

міститься в додатку 1 до звіту (додається). 

Пропозиції щодо заходів із усунення корупційних ризиків та очікувані 

результати наведені в додатку 2 до звіту (додається). 

 

 

Уповноважена особа з питань  

запобігання та виявлення корупції 

в обласній раді, заступник начальника  

юридичного відділу виконавчого апарату 

обласної ради  В.А. Карнаух 
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     Додаток 1 

                                                                                                                                                  до Звіту за результатами оцінки  

                   корупційних ризиків у діяльності 

                                                                                                                                                  Чернігівської обласної ради 

 

 

Опис ідентифікованих корупційних ризиків у діяльності Чернігівської обласної ради,  

чинники корупційних ризиків та можливі наслідки корупційного правопорушення 

чи правопорушення, пов’язаного з корупцією 

 

 

 

Ідентифікований корупційний 

ризик 

Опис ідентифікованого 

корупційного ризику 

Чинники корупційного ризику Можливі наслідки 

корупційного 

правопорушення чи 

правопорушення пов’язаного 

з корупцією 

1. Неповідомлення у передбачених 

Законом випадках про наявність 

конфлікту інтересів 

Неповідомлення під час здійснення 

повноважень про наявність конфлікту 

інтересів у порядку передбаченому 

чинним законодавством 

 

Відсутність знання норм 

антикорупційного законодавства, 

лобіювання власних інтересів, 

волевиявлення самої особи, 

власна матеріальна вигода 

Притягнення особи до 

відповідальності, підрив 

авторитету органу влади 

 

 

2. Прийняття рішень ради чи 

здійснення повноважень в умовах 

конфлікту інтересів 

Участь у прийнятті рішення ради в 

умовах конфлікту інтересів чи 

здійснення повноважень в умовах 

конфлікту інтересів 

Відсутність знання норм 

антикорупційного законодавства, 

лобіювання інтересів, 

волевиявлення самої особи, власна 

матеріальна вигода 

Притягнення особи до 

відповідальності, підрив 

авторитету органу влади 

 

 

3. Порушення вимог фінансового 

контролю, несвоєчасне подання або 

неподання декларації особи 

уповноваженої на виконання 

функцій держави або місцевого 

самоврядування 

Зазначення недостовірної інформації 

у декларації особи уповноваженої на 

виконання функцій держави або 

місцевого самоврядування, 

несвоєчасне подання або неподання 

такої декларації 

Відсутність знання норм 

антикорупційного законодавства, 

приховування інформації, 

волевиявлення самої особи 

 

 

 

 

Притягнення особи до 

відповідальності 
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4.Порушення чинного законодавства 

при підготовці проектів 

розпоряджень голови обласної ради, 

проектів договорів, які укладаються 

обласною радою та проектів рішень, 

що виносяться на розгляд пленарних 

засідань обласної ради 

Неправильне застосування норм 

чинного законодавства при підготовці 

розпоряджень голови обласної ради, 

проектів договорів, які укладаються 

обласною радою та проектів рішень, 

що виносяться на розгляд пленарних 

засідань обласної ради 

Відсутність знання норм чинного 

законодавства, вимога інших осіб 

щодо підготовки проектів 

відповідних актів з порушенням 

норм законодавства, волевиявлення 

самої особи 

Втрата репутації органу 

місцевого самоврядування, 

судові позови, притягнення 

посадових осіб до 

відповідальності 

 

5. Неправомірна відмова або 

порушення строків у наданні 

інформації за інформаційними 

запитами 

Порушення строків або прийняття 

рішення про  неправомірну відмову у 

наданні інформації за 

інформаційними запитами 

Неналежне виконання посадовими 

особами повноважень 

Притягнення посадових осіб до 

відповідальності, втрата 

репутації органу місцевого 

самоврядування, судові позови 

6.Вплив з боку посадових осіб з 

метою сприяння укладенню 

договорів на закупівлю товарів, 

робіт і послуг, конфлікт інтересів 

при виборі контрагента.  Поділ 

предмета закупівлі на частини або 

зниження його вартості для 

уникнення процедури тендерної 

закупівлі 

Неправильне складання річних планів 

закупівлі та додатків до них з метою 

уникнути проведення процедури 

закупівлі і надати перевагу певним 

постачальникам 

Відсутність чіткого порядку 

визначення контрагента, у якого 

здійснюватиметься закупівля 

товарів робіт і послуг за державні 

кошти без проведення тендерів та 

електронної системи державних 

закупівель. Можливість надання 

переваги тим чи іншим 

контрагентам 

Притягнення посадових осіб до 

відповідальності, втрата 

репутації органу місцевого 

самоврядування, судові позови, 

фінансові втрати 

 

7.Порушення під час складання 

тендерної документації 

Неправильне складання тендерної 

документації таким чином, щоб 

обмежити або уникнути конкуренції 

при проведенні тендеру, зокрема, 

встановленням завищених 

кваліфікаційних критеріїв до 

учасників процедури закупівлі 

Неналежне виконання посадовими 

особами повноважень, відсутність 

знання норм антикорупційного 

законодавства, конфлікт інтересів, 

волевиявлення самої особи, власна 

матеріальна вигода 

 

Притягнення посадових осіб до 

відповідальності, 

втрата репутації органу 

місцевого самоврядування, 

судові позови, фінансові втрати 

 

8. Корупційні ризики, пов’язані із 

проведенням конкурсу на зайняття 

посад посадових осіб місцевого 

самоврядування 

Можливий вплив з боку посадових 

або інших осіб на результати 

конкурсу на зайняття посад посадових 

осіб місцевого самоврядування 

Відсутність знання норм 

антикорупційного законодавства, 

конфлікт інтересів, волевиявлення 

самої особи, матеріальна вигода 

Втрата репутації, притягнення 

посадових осіб до 

відповідальності 

9.Висвітлення в матеріалах 

офіційного веб-сайту інформації 

рекламного чи напіврекламного 

змісту, яка не стосується діяльності 

обласної ради, її депутатів, фракцій 

чи груп 

Оприлюдненням на офіційному веб-

сайті інформації рекламного 

характеру з метою отримання 

матеріальної вигоди 

Відсутність знання норм 

антикорупційного законодавства, 

волевиявлення самої особи, власна 

матеріальна вигода 

Порушення етичних, 

професійних та моральних 

принципів посадової особи 

місцевого самоврядування, 

притягнення посадових осіб до 

відповідальності 
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10. Розміщення на офіційному веб- 

сайті інформації, в якій 

заінтересовані окремі особи, але яка 

не сприяє висвітленню діяльності 

обласної ради 

 

Умисне розміщення інформації, яка 

не сприяє висвітленню діяльності 

обласної ради на офіційному веб-сайті  

Відсутність знання норм 

антикорупційного законодавства, 

вимога заінтересованих осіб, 

конфлікт інтересів, отримання 

матеріальної винагороди 

Порушення етичних, 

професійних та моральних 

принципів посадової особи 

місцевого самоврядування, 

притягнення посадових осіб до 

відповідальності 

11.Затримка термінів оприлюднення 

електронних петицій або рішень 

обласної ради на офіційному веб-

сайті чи в місцевих ЗМІ 

Усвідомлене порушення 

передбачених нормативними актами 

строків оприлюднення рішень, 

прийнятих обласною радою або 

електронних петицій 

Вимога інших осіб, зацікавлених в 

затримці оприлюднення окремих 

матеріалів, конфлікт інтересів, 

особиста матеріальна чи 

паралельна  вигода 

Порушення етичних, 

професійних та моральних 

принципів посадової особи 

місцевого самоврядування, 

притягнення посадових осіб до 

адміністративної або ж 

дисциплінарної 

відповідальності 

12.Ризики, пов’язані з конфліктом 

інтересів під час проведення 

перевірок підвідомчих установ, 

організацій, підприємств, зокрема 

надання переваг, необгрунтованих 

позитивних чи негативних висновків 

за результатами перевірок установ 

організацій, підприємств, в яких 

працюють особи, пов’язані 

приватним інтересом з посадовою 

особою, яка здійснює перевірку 

Проведення перевірок установ, 

організацій, підприємств в яких 

працюють особи, пов’язані приватним 

інтересом з посадовою особою, яка 

здійснює перевірку, що може сприяти 

вчиненню корупційного чи 

пов’язаного з корупцією 

правопорушення 

Конфлікт інтересів,  

власна зацікавленість 

Притягнення посадових осіб до 

відповідальності, втрата 

репутації обласної ради 

(управління комунального 

майна), неефективність 

проведення перевірок установ, 

організацій, підприємств, які 

підлягають перевірці 

13. Вплив з боку посадових  або 

інших осіб на членів комісії 

управління комунального майна 

Чернігівської обласної ради з 

конкурсного відбору суб’єктів 

оціночної діяльності 

Можливи вплив з боку посадових  або 

інших осіб на членів комісії 

управління комунального майна 

Чернігівської обласної ради з 

конкурсного відбору суб’єктів 

оціночної діяльності, що може 

сприяти вчиненню корупційного 

правопорушення 

Дискреційні повноваження членів 

комісії управління комунального 

майна Чернігівської обласної ради з 

конкурсного відбору суб’єктів 

оціночної діяльності 

Притягнення посадових осіб до 

відповідальності, втрата 

репутації обласної ради 

(управління комунального 

майна), необгрунтовані 

фінансові витрати 

14. Ризики, пов’язані з отриманням 

неправомірної вигоди при прийнятті 

управлінських рішень 

Отримання неправомірної вигоди  при 

прийнятті управлінських рішень 

Відсутність знання норм 

антикорупційного законодавства, 

волевиявлення самої особи, власна 

матеріальна вигода 

Притягнення посадових осіб до 

відповідальності 
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15.Ризики, пов’язані з конфліктом 

інтересів під час подання на 

призначення керівників підприємств 

установ, організацій комунальної 

форми власності 

Можливість лобіювання інтересів 

осіб, з якими суб’єкт подання 

пов’язаний приватним інтересом, що 

може сприяти вчиненню корупційного 

чи пов’язаного з корупцією 

правопорушення 

Відсутність знання норм 

антикорупційного законодавства, 

конфлікт інтересів, волевиявлення 

самої особи,  

власна матеріальна вигода 

Притягнення посадових осіб до 

відповідальності 

16.Перевищення меж повноважень 

 

Прийняття управлінських рішень з 

перевищенням повноважень 

Відсутність знання норм 

антикорупційного законодавства, 

вимога інших осіб, волевиявлення 

самої особи, власна матеріальна 

вигода 

 

Можливість завдання шкоди 

законним інтересам органу, 

втрата репутації, 

притягнення посадових осіб до 

відповідальності 

17.Ризики, пов'язані з наявністю у 

посадових осіб дискреційних 

повноважень 

Можливість на власний розсуд 

визначити повністю чи частково вид і 

зміст управлінського рішення, яке 

приймається, або можливість вибору 

на власний розсуд одного з декількох 

варіантів управлінських рішень, 

передбачених нормативно-правовим 

актом. 

Відсутність знання норм 

антикорупційного законодавства, 

конфлікт інтересів, волевиявлення 

самої особи, власна матеріальна 

вигода, наявність дискреційних 

повноважень в посадовій інструкції 

особи 

 

Можливість завдання шкоди 

законним інтересам органу, 

втрата репутації, 

притягнення посадових осіб до 

відповідальності 

 

 

 

 

Уповноважена особа з питань  

запобігання та виявлення корупції 

в обласній раді, заступник начальника  

юридичного відділу виконавчого апарату 

обласної ради                       В.А. Карнаух 
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     Додаток 2 

     до Звіту за результатами оцінки  

     корупційних ризиків у діяльності 

     Чернігівської обласної ради 

 

 

Таблиця оцінених корупційних ризиків та заходів щодо їх усунення 
 

 

 

Корупційний ризик Пріоритетність 

корупційного 

ризику (низька/ 

середня/ 

висока) 

Заходи щодо 

усунення 

корупційного 

ризику 

Особа (особи) відповідальна (і) 

за виконання заходу 

Строк 

виконання 

заходів щодо 

усунення 

корупційног

о ризику 

Необхідні для 

впровадження 

заходів 

ресурси 

Очікувані 

результати 

1. Неповідомлення у 

передбачених 

Законом випадках 

про наявність 

конфлікту інтересів 

Низька Постійне оновлення 

знань 

антикорупційного 

законодавства, 

проведення 

інформаційних 

заходів з питань 

запобігання корупції 

Уповноважена особа з питань 

запобігання та виявлення корупції 

в Чернігівській обласній раді, 

Уповноважена особа з питань 

запобігання та виявлення корупції 

в управлінні комунального майна 

Чернігівської обласної ради,  

постійна комісія обласної ради з 

питань регламенту, депутатської 

етики, законності та запобігання 

корупції 

Постійно Не потребує 

фінансування 

Мінімізація 

ризику 

2. Прийняття рішень 

ради чи здійснення 

повноважень в 

умовах конфлікту 

інтересів 

Низька Постійне оновлення 

знань 

антикорупційного 

законодавства, 

проведення 

інформаційних 

заходів з питань 

запобігання корупції, 

Уповноважена особа з питань 

запобігання та виявлення корупції 

в Чернігівській обласній раді, 

Уповноважена особа з питань 

запобігання та виявлення корупції 

в управлінні комунального майна 

Чернігівської обласної ради,  

постійна комісія обласної ради з 

Постійно Не потребує 

фінансування 

Мінімізація 

ризику 
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повідомлення про 

конфлікт інтересів 

питань регламенту, депутатської 

етики, законності та запобігання 

корупції 

3. Порушення вимог 

фінансового 

контролю, 

несвоєчасне подання 

або неподання 

декларації особи 

уповноваженої на 

виконання функцій 

держави або 

місцевого 

самоврядування 

Низька Постійне оновлення 

знань 

антикорупційного 

законодавства, 

проведення 

інформаційних 

заходів з питань 

запобігання корупції 

Відділ кадрової роботи та із 

зверненням громадян, 

Уповноважена особа з питань 

запобігання та виявлення корупції 

в Чернігівській обласній раді, 

Уповноважена особа з питань 

запобігання та виявлення корупції 

в управлінні комунального майна 

Чернігівської обласної ради,  

постійна комісія обласної ради з 

питань регламенту, депутатської 

етики, законності та запобігання 

корупції 

Постійно Не потребує 

фінансування 

Мінімізація 

ризику 

4.Порушення 

чинного 

законодавства при 

підготовці проектів 

розпоряджень 

голови обласної 

ради, проектів 

договорів, які 

укладаються 

обласною радою та 

проектів рішень, що 

виносяться на 

розгляд пленарних 

засідань обласної 

ради 

Низька Постійне оновлення 

знань 

антикорупційного 

законодавства, 

проведення 

інформаційних 

заходів з питань 

запобігання корупції 

Уповноважена особа з питань 

запобігання та виявлення корупції 

в Чернігівській обласній раді, 

Уповноважена особа з питань 

запобігання та виявлення корупції 

в управлінні комунального майна 

Чернігівської обласної ради, 

постійна комісія обласної ради з 

питань регламенту, депутатської 

етики, законності та запобігання 

корупції 

Постійно Не потребує 

фінансування 

Мінімізація 

ризику 

5. Неправомірна 

відмова або 

порушення строків у 

наданні інформації 

за інформаційними 

запитами 

Низька Постійне оновлення 

знань 

антикорупційного 

законодавства, 

проведення 

інформаційних 

Відповідальний структурний 

підрозділ з питань запитів на 

інформацію, 

Уповноважена особа з питань 

запобігання та виявлення корупції 

в Чернігівській обласній раді, 

Постійно Не потребує 

фінансування 

Мінімізація 

ризику, 

унеможливл

ення 

корупційних 

проявів у 
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заходів з питань 

запобігання корупції 

Уповноважена особа з питань 

запобігання та виявлення корупції 

в управлінні комунального майна 

Чернігівської обласної ради 

діяльності 

органу 

місцевого 

самоврядува

ння 

6.Вплив з боку 

посадових осіб з 

метою сприяння 

укладенню договорів 

на закупівлю 

товарів, робіт і 

послуг, конфлікт 

інтересів при виборі 

контрагента.  Поділ 

предмета закупівлі 

на частини або 

зниження його 

вартості для 

уникнення 

процедури тендерної 

закупівлі 

Низька Постійне оновлення 

знань 

антикорупційного 

законодавства, 

проведення 

інформаційних 

заходів з питань 

запобігання корупції 

Аналітичний відділ, 

Уповноважена особа з питань 

запобігання та виявлення корупції 

в Чернігівській обласній раді, 

Уповноважена особа з питань 

запобігання та виявлення корупції 

в управлінні комунального майна 

Чернігівської обласної ради  

Постійно Не потребує 

фінансування 

Мінімізація 

ризику, 

унеможливл

ення 

корупційних 

проявів у 

діяльності 

органу 

місцевого 

самоврядува

ння 

7.Порушення під час 

складання тендерної 

документації 

Низька Постійне оновлення 

знань 

антикорупційного 

законодавства, 

проведення 

інформаційних 

заходів з питань 

запобігання корупції 

Аналітичний відділ, 

Уповноважена особа з питань 

запобігання та виявлення корупції 

в Чернігівській обласній раді, 

Уповноважена особа з питань 

запобігання та виявлення корупції 

в Управлінні комунального майна 

Чернігівської обласної ради 

Постійно Не потребує 

фінансування 

Мінімізація 

ризику, 

унеможливл

ення 

корупційних 

проявів у 

діяльності 

органу 

місцевого 

самоврядува

ння 

8. Корупційні 

ризики, пов’язані із 

проведенням 

конкурсу на зайняття 

посад посадових осіб 

Низька Відділу кадрової 

роботи та із 

зверненнями 

громадян 

виконавчого апарату 

Відділ кадрової роботи та із 

зверненнями громадян,  

Уповноважена особа з питань 

запобігання та виявлення корупції 

в Чернігівській обласній раді, 

При 

проведенні 

конкурсу 

Не потребує 

фінансування 

Мінімізація 

ризику 
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місцевого 

самоврядування  

обласної ради 

розробити декілька 

варіантів 

ситуаційних завдань 

для кожної категорії 

посадових осіб 

місцевого 

самоврядування  які 

затвердити 

розпорядженням 

голови обласної 

ради. 

Вибір одного з 

варіантів 

ситуаційного 

завдання 

здійснювати перед 

початком конкурсу 

методом випадкового 

вибору у присутності 

конкурсантів 

 

Уповноважена особа з питань 

запобігання та виявлення корупції 

в управлінні комунального майна 

Чернігівської обласної ради 

9.Висвітлення в 

матеріалах 

офіційного веб-сайту 

інформації 

рекламного чи 

напіврекламного 

змісту, яка не 

стосується 

діяльності органу 

публічної влади 

області, її депутатів, 

фракцій чи груп 

Низька Постійне оновлення 

знань  з 

антикорупційного 

законодавства 

України, проведення 

інформаційних 

заходів з питань 

запобігання корупції 

Відділ інформаційного 

забезпечення, 

Уповноважена особа з питань 

запобігання та виявлення корупції 

в Чернігівській обласній раді, 

Уповноважена особа з питань 

запобігання та виявлення корупції 

в управлінні комунального майна 

Чернігівської обласної ради 

Постійно Фінансування 

не вимагає 

Мінімізація 

ризику 

10. Розміщення на 

офіційному веб сайті 

інформації, в якій 

Низька Постійне оновлення 

знань  з 

антикорупційного 

Відділ інформаційного 

забезпечення, 

Уповноважена особа з питань 

Постійно Не потребує 

фінансування 

Мінімізація 

ризику 
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заінтересовані 

окремі особи, але яка 

не сприяє 

висвітленню 

діяльності обласної 

ради 

 

законодавства 

України, проведення 

інформаційних 

заходів з питань 

запобігання корупції 

запобігання та виявлення корупції 

в Чернігівській обласній раді, 

Уповноважена особа з питань 

запобігання та виявлення корупції 

в управлінні комунального майна 

Чернігівської обласної ради 

11.Затримка термінів 

оприлюднення 

електронних петицій 

або рішень обласної 

ради на офіційному 

веб-сайті чи в 

місцевих ЗМІ 

Низька Постійне оновлення 

знань  з 

антикорупційного 

законодавства 

України, проведення 

інформаційних 

заходів з питань 

запобігання корупції 

Відділ інформаційного 

забезпечення, 

Уповноважена особа з питань 

запобігання та виявлення корупції 

в Чернігівській обласній раді, 

Уповноважена особа з питань 

запобігання та виявлення корупції 

в управлінні комунального майна 

Чернігівської обласної ради 

Постійно Не потребує 

фінансування 

Мінімізація 

ризику 

12.Ризики, пов’язані 

з конфліктом 

інтересів під час 

проведення 

перевірок 

підвідомчих установ, 

організацій, 

підприємств, 

зокрема надання 

переваг, 

необгрунтованих 

позитивних чи 

негативних 

висновків за 

результатами 

перевірок установ 

організацій, 

підприємств в яких 

працюють особи, 

пов’язані приватним 

інтересом з 

Низька Постійне оновлення 

знань  з 

антикорупційного 

законодавства 

України, проведення 

інформаційних 

заходів з питань 

запобігання корупції 

Уповноважена особа з питань 

запобігання та виявлення корупції 

в управлінні комунального майна 

Чернігівської обласної ради 

Постійно Не потребує 

фінансування 

Мінімізація 

ризику 
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посадовою особою, 

яка здійснює 

перевірку 

13. Вплив з боку 

посадових  або 

інших осіб на членів 

комісії Управління 

комунального майна 

Чернігівської 

обласної ради з 

конкурсного відбору 

суб’єктів оціночної 

діяльності 

Низька Постійне оновлення 

знань  з 

антикорупційного 

законодавства 

України, проведення 

інформаційних 

заходів з питань 

запобігання корупції 

Уповноважена особа з питань 

запобігання та виявлення корупції 

в управлінні комунального майна 

Чернігівської обласної ради 

Постійно Не потребує 

фінансування 

Мінімізація 

ризику 

14. Ризики, пов’язані 

з отриманням 

неправомірної 

вигоди при 

прийнятті 

управлінських 

рішень 

Низька Постійне оновлення 

знань  з 

антикорупційного 

законодавства 

України, проведення 

інформаційних 

заходів з питань 

запобігання корупції 

Уповноважена особа з питань 

запобігання та виявлення корупції 

в Чернігівській обласній раді, 

Уповноважена особа з питань 

запобігання та виявлення корупції 

в управлінні комунального майна 

Чернігівської обласної ради 

Постійно Не потребує 

фінансування 

Мінімізація 

ризику 

15.Ризики, пов’язані 

з конфліктом 

інтересів під час 

подання на 

призначення 

керівників 

підприємств установ, 

організацій 

комунальної форми 

власності 

Низька Постійне оновлення 

знань  з 

антикорупційного 

законодавства 

України, проведення 

інформаційних 

заходів з питань 

запобігання корупції 

Уповноважена особа з питань 

запобігання та виявлення корупції 

в Чернігівській обласній раді, 

Уповноважена особа з питань 

запобігання та виявлення корупції 

в управлінні комунального майна 

Чернігівської обласної ради, 

постійна комісія обласної ради з 

питань регламенту, депутатської 

етики, законності та запобігання 

корупції 

Постійно Не потребує 

фінансування 

Мінімізація 

ризику 

16.Перевищення меж 

повноважень 

 

Низька Постійне оновлення 

знань  з 

антикорупційного 

законодавства 

України, проведення 

Уповноважена особа з питань 

запобігання та виявлення корупції 

в Чернігівській обласній раді, 

Уповноважена особа з питань 

запобігання та виявлення корупції 

Постійно Не потребує 

фінансування 

Мінімізація 

ризику 
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інформаційних 

заходів з питань 

запобігання корупції 

в управлінні комунального майна 

Чернігівської обласної ради, 

постійна комісія обласної ради з 

питань регламенту, депутатської 

етики, законності та запобігання 

корупції 

17.Ризики, пов'язані 

з наявністю у 

посадових осіб 

дискреційних 

повноважень 

Низька Постійне оновлення 

знань  з 

антикорупційного 

законодавства 

України, проведення 

інформаційних 

заходів з питань 

запобігання корупції 

Уповноважена особа з питань 

запобігання та виявлення корупції 

в Чернігівській обласній раді, 

Уповноважена особа з питань 

запобігання та виявлення корупції 

в управлінні комунального майна 

Чернігівської обласної ради, 

постійна комісія обласної ради з 

питань регламенту, депутатської 

етики, законності та запобігання 

корупції 

Постійно Не потребує 

фінансування 

Мінімізація 

ризику 

 

 

 

 

 

 

Уповноважена особа з питань  

запобігання та виявлення корупції 

в обласній раді, заступник начальника  

юридичного відділу виконавчого апарату 

обласної ради               В.А. Карнаух 

 




