
АНТИКОРУПЦІЙНА ПРОГРАМА 
Вінницької обласної Ради на 2019-2021 роки

І. Засади загальної відомчої політики щодо запобігання та протидії 
корупції, заходи з їх реалізації у діяльності Вінницької обласної Ради

Антикорупційну програму Вінницької обласної Ради на 2019-2021 роки 
(далі - Антикорупційна програма) розроблено на виконання вимог статті 19 
Закону України «Про запобігання корупції», відповідно до Порядку підготовки, 
подання антикорупційних програм на погодження до Національного агентства з 
питань запобігання корупції та здійснення їх погодження, затвердженого 
рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 08.12.2017 
року № 1379, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 22.01.2018 року за 
№ 87/31539, Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів 
влади, затвердженої рішенням Національного агентства з питань запобігання 
корупції від 02.12.2016 року № 126, зареєстрованим у Міністерстві юстиції 
України 28.12.2016 року за № 1718/29848, Методичних рекомендацій щодо 
підготовки антикорупційних програм з питань запобігання корупції від 
19.01.2017 року №31.

Антикорупційна програма включає в себе звіт за результатами оцінки 
корупційних ризиків у діяльності Вінницької обласної Ради (далі - обласна Рада).

Антикорупційна програма є комплексом правил, стандартів і процедур 
щодо виявлення, протидії та запобігання корупції в діяльності обласної Ради на 
період з 2019 по 2021 роки.

Метою Антикорупційної програми є продовження створення в обласній 
Раді ефективної системи запобігання корупції у всіх сферах її діяльності, 
подальше впровадження механізмів прозорості, відкритості, зниження 
корупційних ризиків у діяльності обласної Ради, доброчесності посадових осіб 
місцевого самоврядування виконавчого апарату обласної Ради та депутатів 
обласної Ради.

Для реалізації вищезазначеного необхідно створити ефективні механізми 
запобігання корупції та конфлікту інтересів, виявлення корупційних ризиків, що 
можуть виникнути у службовій діяльності посадових осіб обласної Ради, та 
забезпечити своєчасне усунення умов та причин виникнення цих ризиків, 
запобігання порушенням етичних стандартів поведінки та організувати контроль 
за дотриманням правил щодо доброчесності, об’єктивності та неупередженості, 
компетентності та ефективності, належного виконання посадовими особами 
положень та вимог, визначених положеннями про відділи, посадовими 
інструкціями, та щодо відповідності прийнятих рішень вимогам законів та інших 
нормативно-правових актів.

Засадами загальної відомчої політики щодо запобігання та протидії 
корупції в обласній Раді є:

1) окреслення кола причин і умов, що породжують корупцію;
2) створення ефективної системи запобігання та виявлення ознак корупції 

в усіх сферах діяльності обласної Ради, виявлення та усунення корупційних



ризиків;
3) мінімізація проявів корупційних правопорушень, формування серед 

працівників виконавчого апарату обласної Ради, депутатів обласної Ради 
нетерпимого, негативного ставлення до корупції як до суспільно-небезпечного 
явища;

4) забезпечення відкритості та прозорості діяльності обласної Ради.
Заходами з реалізації загальної відомчої політики стосовно запобігання та

протидії корупції у сфері діяльності обласної Ради визначено:
• проведення серед посадових осіб виконавчого апарату обласної Ради 

організаційної та роз’яснювальної роботи із запобігання, виявлення і протидії 
корупції, у тому числі за рахунок наповнення актуальними матеріалами на 
офіційному веб-сайті обласної Ради існуючого розділу «Запобігання проявам 
корупції»;

• вжиття заходів щодо виявлення конфлікту інтересів та його врегулювання, 
здійснення контролю за дотриманням вимог законодавства щодо запобігання та 
врегулювання конфлікту інтересів, а також виявлення сприятливих для вчинення 
корупційних правопорушень ризиків у діяльності посадових осіб місцевого 
самоврядування, на підприємствах, в установах і закладах, що належать до 
сфери управління обласної Ради;

• здійснення контролю за дотриманням антикорупційного законодавства, у 
тому числі шляхом опрацювання уповноваженою особою проектів нормативно- 
правових та організаційно-розпорядчих актів обласної Ради щодо наявності 
корупційних ризиків та відповідності їх законодавству;

• здійснення контролю за дотриманням посадовими особами місцевого 
самоврядування під час виконання посадових обов’язків загально етичних норм 
поведінки, ввічливості у стосунках з громадянами, керівниками, колегами та 
підлеглими;

• проведення у встановлених законодавством випадках службових 
розслідувань за дорученням керівництва обласної Ради та вжиття заходів щодо 
притягнення до відповідальності осіб, винних у вчиненні корупційних або 
пов’язаних з корупцією правопорушень, повідомлення про такі випадки 
спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції;

• виявлення ризиків, які негативно впливають на виконання функцій і 
завдань у діяльності обласної Ради 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, факти підбурення їх до вчинення корупційних правопорушень;

• забезпечення дотримання обмежень щодо використання службових 
повноважень, одержання подарунків та неправомірної вигоди, сумісництва, 
суміщення з іншими видами діяльності, обмеження спільної роботи близьких 
осіб, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів;

• забезпечення доступу громадськості до обговорення проектів рішень 
обласної Ради;

• забезпечення контролю за своєчасністю подання посадовими особами



місцевого самоврядування електронних декларацій осіб, уповноважених на 
виконання функцій держави або місцевого самоврядування;

• інші заходи щодо запобігання та протидії корупції, визначені 
законодавством.

Текст Антикорупційної програми Вінницької обласної ради на 2019-2021 
роки розміщено на офіційному веб-сайті обласної ради.

II. Оцінка корупційних ризиків у діяльності обласної Ради. Заходи щодо
їх усунення

Одним із основних завдань у сфері запобігання та протидії корупції є 
виявлення корупційних ризиків, які можуть виникати у роботі обласної Ради, а 
також врегулювання умов та причин їхнього виникнення.

Здійснення об’єктивного оцінювання корупційних ризиків у діяльності 
обласної Ради є необхідним кроком у запобіганні порушенням 
антикорупційного законодавства. Такий підхід надасть можливість забезпечити 
відповідність антикорупційних заходів специфіці діяльності та раціонально 
використовувати ресурси, що спрямовуються на проведення відповідної роботи.

Відповідно до рішення Національного агентства з питань запобігання 
корупції від 02 грудня 2016 року №126, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 
України 28 грудня 2016 року за №1718/29848 «Про затвердження Методології 
оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади», рішенням 
Вінницької обласної Ради від 18 липня 2017 року №441 «Про підготовку проекту 
Антикорупційної програми Вінницької обласної Ради на 2017-2020 роки» 
створено Комісію з оцінки корупційних ризиків у Вінницькій обласній Раді (далі 
- Комісія) та затверджено Положення про неї.

Оцінювання корупційних ризиків здійснено згідно з робочим планом, що 
затверджений головою Комісії з оцінювання корупційних ризиків та доведений 
до членів Комісії. Робочим планом визначено об’єкти, методи та способи оцінки 
корупційних ризиків, джерела інформації для її проведення, осіб, відповідальних 
за проведення оцінки корупційних ризиків та строки проведення оцінки по 
кожному об’єкту.

Оцінювання корупційних ризиків членами Комісії здійснено за критеріями 
ймовірності виникнення ідентифікованих корупційних ризиків та наслідків 
корупційного правопорушення чи правопорушення, пов’язаного з корупцією.

До участі в роботі Комісії залучено представників громадськості. Робота 
комісії висвітлювалася на офіційному сайті Вінницької обласної Ради.

За підсумками проведеної роботи складено звіт за результатами 
оцінювання корупційних ризиків у діяльності обласної Ради, який є додатком до 
Антикорупційної програми Вінницької обласної Ради на 2019-2021 роки.

III. Заходи щодо усунення виявлених корупційних ризиків, особи, 
відповідальні за їх виконання, строки та необхідні ресурси

Заходи стосовно усунення виявлених корупційних ризиків полягають у 
визначенні можливих механізмів протидії та запобігання корупційним ризикам,



містять пропозиції щодо шляхів їх реалізації та спрямовані на ліквідацію або 
мінімізацію умов (причин) виникнення корупційних ризиків.

Детальний опис заходів стосовно усунення (мінімізації) корупційних 
ризиків, строки виконання заходів та відповідальні особи за їх виконання, 
ресурси та очікувані результати наведено в додатку 2 до звіту за результатами 
оцінювання корупційних ризиків у діяльності обласної Ради, який є додатком до 
Антикорупційної програми Вінницької обласної Ради на 2019-2021 роки.

IV. Навчання та заходи з поширення інформації щодо програм 
антикорупційного спрямування

Для забезпечення проведення серед депутатів обласної Ради, посадових 
осіб виконавчого апарату обласної Ради, організаційної та роз’яснювальної 
роботи з питань запобігання, виявлення і протидії корупції, які організовуються 
протягом 2019 - 2021 років наступні заходи:

Проведення семінарів, навчань, круглих столів, роз’яснювальної роботи із 
суб’єктами декларування, поширення інформації щодо Антикорупційної 
програми Вінницької обласної Ради, письмові ознайомлення з вимогами Закону 
України «Про запобігання корупції» щодо фінансового контролю для депутатів 
обласної Ради, керівників комунальних закладів, підприємств, установ, 
організацій та працівників виконавчого апарату обласної Ради з актуальних 
питань діяльності органів місцевого самоврядування, у т.ч. дотримання вимог 
антикорупційного законодавства з питань несвоєчасності подання електронних 
декларацій, повідомлень про суттєві зміни в майновому стані, зазначення 
недостовірних відомостей в деклараціях.

Уповноважена особа з питань запобігання 
корупції виконавчого апарату обласної 
Ради
(Щоквартально,
Згідно з окреміш планом-графіком)

Забезпечення підвищення кваліфікації уповноваженої особи з питань 
запобігання корупції виконавчого апарату обласної Ради з питань 
антикорупційного законодавства.

Керуючий справами виконавчого апарату
обласної Ради
(Щорічно)

Забезпечення проведення вступного інструктажу з питань запобігання 
корупції, основних положень антикорупційного законодавства і правил етичної 
поведінки для новопризначених працівників, на яких поширюється дія Закону 
України «Про запобігання корупції».



Начальник відділу з питань персоналу 
виконавчого апарату обласної Ради 
(Протягом 3-х робочих днів з дня 
призначення)

Забезпечення функціонування існуючого на офіційному веб-сайті обласної 
ради розділу «Запобігання проявам корупції» з метою поширення інформації 
щодо програм антикорупційного спрямування.

Уповноважена особа з питань запобігання 
корупції виконавчого апарату обласної 
Ради.
(Протягом дії програми)

Забезпечення функціонування існуючої постійно діючої електронної 
поштової адреси для повідомлень: obl@vinrada.gov.ua, онлайн форми 
«Запобігання проявам корупції», телефонної лінії для повідомлень за 
номером 67-31-16, інформацію про які розміщено на офіційному веб-сайті 
обласної Ради у розділі «Запобігання проявам корупції» з метою отримання 
інформації про корупційні та пов’язані з корупцією правопорушення в 
обласній Раді.

Уповноважена особа з питань 
запобігання корупції виконавчого 
апарату обласної Ради
(Протягом дії програми)

Забезпечення участі посадових осіб Вінницької обласної Ради у 
конференціях, семінарах, навчаннях, які проводяться Національним 
агентством з питань запобігання корупції.

Керуючий справами виконавчого апарату 
обласної ради
(Згідно з орієнтовним планом-графіком, 
Протягом дії програми)

V. Процедура щодо моніторингу, оцінки виконання та періодичного 
перегляду антикорупційної програми

Моніторинг стану виконання програми здійснюється шляхом аналізу 
інформації про виконання заходів Антикорупційної програми.

Періодичний моніторинг виконання заходів Антикорупційної програми
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здійснюється Комісією один раз на півріччя. Виконавці програми до 5 липня 
поточного та 5 лютого наступного року інформують Комісію про виконання 
відповідних заходів Антикорупційної програми. Комісія здійснює аналіз 
статистичних даних у сфері запобігання корупції; забезпечує узагальнення 
наданих виконавцями Антикорупційної програми інформацій; до 20 липня 
поточного та 20 лютого наступного року інформує голову Вінницької обласної 
Ради про стан виконання Антикорупційної програми.

За результатами моніторингу ефективності запланованих заходів, за 
наслідками проведеного оцінювання результатів їх здійснення, а також після 
проведення додаткового оцінювання корупційних ризиків до 
Антикорупційної програми можуть вноситись зміни та/або доповнення 
шляхом прийняття обласною Радою відповідних рішень у встановленому 
Регламентом роботи ради порядку.

Оцінка ефективності реалізації Антикорупційної програми здійснюється 
за наступними критеріями:

1) своєчасність виконання заходів Антикорупційної програми;
2) повнота їх реалізації та впливу на очікувані результати з усунення або 

мінімізації корупційного ризику;
3) досягнення в результаті виконання Антикорупційної програми (заходу 

Антикорупційної програми) цілей і завдань, визначених для кожного заходу;
4) повнота охоплення, рівень заінтересованості та задоволеності потреб 

цільової аудиторії в результаті діяльності, що проводиться в рамках 
виконання Антикорупційної програми, реалізації її заходів.

Згідно з рішенням Вінницької обласної ради від 18 липня 2017 року «Про 
підготовку проекту Антикорупційної програми Вінницької обласної Ради на 
2017-2020 роки» утворено Комісію з оцінки корупційних ризиків у Вінницькій 
обласній Раді та підготовки Антикорупційної програми Вінницької обласної 
Ради на 2017-2020 роки, затверджено положення про неї. Комісія утворена з 
метою оцінки корупційних ризиків у діяльності Вінницької обласної Ради за 
критеріями ймовірності виникнення ідентифікованих корупційних ризиків та 
наслідків корупційного правопорушення чи правопорушення, пов’язаного з 
корупцією, в рамках підготовки Антикорупційної програми обласної Ради, а 
також під час її періодичного перегляду.

Антикорупційна програма переглядається Комісією: у разі виявлення 
нових корупційних ризиків; за результатами оцінки виконання Антикорупційної 
програми; у разі встановлення за результатами оцінки виконання 
Антикорупційної програми недієвості визначених нею заходів.

Антикорупційна програма може бути переглянута та доповнена у зв’язку 
зі змінами в національному антикорупційному законодавстві України.

Обов’язковою підставою перегляду Антикорупційної програми є 
затвердження антикорупційної стратегії та державної програми з її реалізації у 
місячний строк після затвердження Кабінетом Міністрів України державної 
програми з реалізації антикорупційної стратегії.

Для здійснення відповідних заходів Комісія має право одержувати в 
установленому чинним законодавством порядку від відділів та управлінь



виконавчого апарату обласної Ради, інших підприємств, установ, організацій 
інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань, залучати до 
роботи Комісії інших працівників обласної Ради, які не входять до її складу, але 
можуть надати інформацію для здійснення об’єктивної та якісної оцінки 
корупційних ризиків.

Законом України «Про запобігання корупції» визначено, що 
антикорупційні програми погоджуються Національним агентством з питань 
запобігання корупції, тож у разі надання ним обов’язкових для розгляду 
пропозицій та зауважень до Антикорупційної програми, вона підлягає перегляду 
та/або доопрацюванню у строки, визначені Національним агентством з питань 
запобігання корупції.

Рішення про внесення змін до Антикорупційної програми приймається 
обласною Радою. Після прийняття рішення текст Антикорупційної програми 
оприлюднюється на офіційному сайті обласної Ради.

VI. Інші, спрямовані на запобігання корупційним та пов’язаним із 
корупцією правопорушенням, заходи

Управлінням з питань комунальної власності обласної Ради здійснюється 
координація діяльності комунальних підприємств, установ, закладів щодо 
розроблення у випадках, визначених статтею 62 Закону України «Про 
запобігання корупції», Антикорупційних програм юридичних осіб, які в 
обов’язковому порядку затверджуються їх керівниками, а також надається 
методична допомога у сфері запобігання корупційним проявам у їх діяльності.

Заступник голови обласної Ради, 
голова комісії з оцінки корупційних 
ризиків у діяльності обласної Ради І.В.ХМІЛЬ



Додаток до рішення
___сесії обласної Ради
7 скликання
в ід ________ 2019 року

ЗВІТ
за результатами оцінки корупційних ризиків 

у діяльності Вінницької обласної Ради

Відповідно до рішення 23 сесії Вінницької обласної Ради 7 скликання від 18 
липня 2017 року №441 «Про підготовку проекту Антикорупційної програми 
Вінницької обласної Ради на 2017-2020 роки» створено комісію з оцінки 
корупційних ризиків (далі -  Комісія), до складу якої включено депутатів обласної 
Ради 7 скликання, працівників структурних підрозділів виконавчого апарату 
обласної Ради, працівників управління спільної комунальної власності 
територіальних громад Вінницької області та до її роботи залучено представників 
громадськості. Також до роботи комісії залучалися інші працівники виконавчого 
апарату обласної Ради, які надавали інформацію, необхідну для проведення 
оцінки корупційних ризиків.

Комісією, відповідно до вимог Методології оцінювання корупційних ризиків 
у діяльності органів влади, затвердженої рішенням Національного агентства з 
питань запобігання корупції від 02 грудня 2016 року №126, зареєстрованої в 
Міністерстві юстиції України 28 грудня 2016 року за № 1718/29848, 
ідентифіковано корупційні ризики в діяльності обласної Ради, здійснено опис та 
проведено їхню оцінку.

При ідентифікації корупційних ризиків у діяльності обласної Ради 
здійснювалися вивчення та аналіз організаційної структури, положень про 
структурні підрозділи виконавчого апарату обласної Ради та управління з питань 
комунальної власності обласної Ради, системи внутрішнього контролю, 
управління персоналом, проведення процедур закупівель, надання 
адміністративних послуг, дотримання вимог, обмежень, заборон, установлених 
Законом України «Про запобігання корупції», інші питання, що виникають в 
результаті діяльності обласної Ради.

Джерелами отримання інформації для ідентифікації корупційних ризиків 
були нормативно-правові акти, рішення обласної Ради, розпорядження голови 
обласної Ради, положення про структурні підрозділи, посадові інструкції 
працівників, офіційний веб-сайт обласної Ради, інші документи та інформація.

З урахуванням повноважень, завдань, функцій, які передбачені у діяльності 
обласної Ради, Комісія ідентифікувала та оцінила такі корупційні ризики:

1. Вплив на депутатів обласної Ради з метою прийняття рішень обласної 
Ради.

2. Ризики, пов’язані з недоброчесністю депутатів обласної Ради при 
здійсненні депутатських повноважень.

3. Ризики, пов’язані із розподілом коштів депутатського фонду.



4. Можливість впливу сторонніх осіб під час прийняття та оформлення 
документів щодо нагородження відзнаками обласної Ради та оформлення 
клопотань про нагородження державними та урядовими нагородами.

5. Ймовірність недоброчесних дій посадових осіб обласної Ради, 
управління майном обласної Ради при проведенні закупівлі товарів, робіт та 
послуг, можливість укладання договорів без використання електронної системи 
закупівель.

6. Можливість при проведенні закупівлі товарів, робіт та послуг 
формування тендерної документації або завдань таким чином, що конкуренція 
буде обмеженою або взагалі неможливою. Створення тендерної документації 
(технічних вимог) під конкретного учасника процедури закупівлі (надавача 
послуг, виконавця робіт).

7. Недоброчесність посадових осіб під час опрацювання вхідної 
кореспонденції, у т.ч. запитів на публічну інформацію, звернень громадян, 
електронних петицій.

8. Можливість висвітлення в матеріалах офіційного веб-сайту інформації 
рекламного чи напіврекламного змісту, яка не стосується діяльності депутатів, 
груп та фракцій обласної Ради.

9. Можливість лобіювання інтересів окремих депутатів, груп та фракцій 
обласної Ради, в якій зацікавлені окремі особи при висвітленні їх діяльності на 
офіційному веб-сайті обласної Ради

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

11. Відсутність врегульованої процедури щодо обробки повідомлень про 
корупцію.

12. Приватний інтерес під час проведення перевірок підвідомчих установ, 
підприємств, закладів, зокрема надання переваг, необгрунтованих позитивних чи 
негативних висновків за результатами перевірок установ, підприємств, закладів, в 
яких працюють особи, пов’язані приватним інтересом з посадовою особою, яка 
здійснює перевірку.

13. Приватний інтерес при призначенні і звільненні керівників установ, 
підприємств, закладів комунальної форми власності.

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

15. Приватний інтерес, лобіювання та 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 Вінницької області.

У результаті проведеної роботи виявлено, ідентифіковано та оцінено 15 
корупційних ризиків, із них: 6 ризиків із середньою пріоритетністю, 9 ризиків із 
низькою пріоритетністю.

На основі проведеної роботи та аналізу інформації Комісією ідентифіковано 
корупційні ризики, здійснено їх формальне визначення та проведено оцінку 
виявлених корупційних ризиків.



За результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності обласної Ради 
підготовлено Опис ідентифікованих корупційних ризиків у діяльності обласної 
ради, чинники корупційних ризиків та можливі наслідки корупційного 
правопорушення чи правопорушення, пов’язаного з корупцією (додаток 1) і 
Таблицю оцінених корупційних ризиків та заходів їх усунення (додаток 2).

Заступник голови обласної Ради, 
голова Комісії з оцінки корупційних
ризиків у діяльності обласної Ради І.В.ХМІЛЬ

№



Додаток 1 до Звіту 
за результатами 
оцінки корупційних 
ризиків у  діяльності 
обласної Ради

ОПИС
ідентифікованих корупційних ризиків у діяльності 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. Вплив на депутатів обласної ради з метою 

прийняття рішень обласної ради
Можливий підкуп, 
шантаж, отримання 
неправомірної вигоди 
депутатом обласної ради 
з метою прийняття 
рішення обласної ради.

Незнання норм 
антикорупційного 
законодавства, власна 
неправомірна вигода

Можливість вчинення 
правопорушення, 
пов’язаного з корупцією, 
втрата репутації органу 
влади.

2.

----------------ТІ-—

Ризики, пов’язані з недоброчесністю депутатів 
обласної ради при здійсненні депутатських 
повноважень.

Можлива наявність 
приватного інтересу, 
можливість отримання 
неправомірної вигоди, 
недобросовісність 
виконання обов’язків 
депутатом обласної ради, 
зловживанням правом 
депутата на депутатський 
запит, депутатське звер
нення, депутатське

Незнання норм 
антикорупційного 
законодавства, 
недоброчесність депутата 
обласної ради, власна 
неправомірна вигода.

Можливість вчинення 
правопорушення, 
пов’язаного з корупцією, 
втрата репутації обласної 
ради.



запитання.

3. Ризики, пов’язані із розподілом коштів 
депутатського фонду.

Можлива наявність 
приватного інтересу, 
можливість отримання 
неправомірної вигоди, 
недобросовісність 
виконання обов’язків 
депутатом обласної ради, 
порушення норм 
законодавства.

Незнання норм 
антикорупційного 
законодавства, 
недоброчесність депутата 
обласної ради, власна 
неправомірна вигода.

Можливість вчинення 
правопорушення, 
пов’язаного з корупцією, 
втрата репутації органу 
влади.

4. Можливість впливу сторонніх осіб під час 
прийняття та оформлення документів щодо 
нагородження відзнаками обласної ради та 
оформлення клопотань про нагородження дер
жавними та урядовими нагородами.

Можлива наявність 
приватного інтересу 
посадової особи обласної 
ради, можливість 
отримання неправомірної 
вигоди,
недобросовісність 
виконання посадових 
обов’язків, порушення 
норм законодавства.

Недоброчесність 
посадової особи органу 
місцевого
самоврядування, слабкий 
механізм контролю.

Можливість вчинення 
правопорушення, 
пов’язаного з корупцією, 
неправомірне збагачення, 
притягнення посадових 
осіб до відповідальності, 
втрата репутації органу 
влади.

5. Ймовірність недоброчесних дій посадових осіб 
обласної ради, управління майном обласної 
ради при проведенні закупівлі товарів, робіт та 
послуг, можливість укладання договорів без 
використання електронної системи закупівель.

Можлива наявність 
приватного інтересу 
посадової особи обласної 
ради, управління майном 
обласної ради, 
недобросовісність 
виконання посадових 
обов’язків, порушення 
норм законодавства.

Неврегульованість 
процедури здійснення 
закупівель без викори
стання електронної 
системи закупівель. 
Недоброчесність 
посадової особи органу 
місцевого самовря
дування, слабкий 
механізм контролю.

Можливість вчинення 
правопорушення, 
пов’язаного з корупцією, 
неправомірне збагачення, 
притягнення посадових 
осіб до відповідальності, 
втрата репутації органу 
влади. Не ефективне 
витрачання бюджетних 
коштів.

6. Можливість при проведенні закупівлі товарів, 
робіт та послуг формування тендерної доку-

Можлива наявність 
приватного інтересу

Недоброчесність 
посадової особи органу

Можливість вчинення 
корупційного



ментації або завдань таким чином, що конку
ренція буде обмеженою або взагалі неможли
вою. Створення тендерної документації (техні
чних вимог) під конкретного учасника проце
дури закупівлі (надавача послуг, виконавця 
робіт).

посадової особи обласної 
ради, управління майном 
обласної ради, 
недобросовісність 
виконання посадових 
обов’язків, порушення 
норм законодавства.

місцевого
самоврядування, слабкий 
механізм контролю.

правопорушення чи 
правопорушення, 
пов’язаного з корупцією, 
неправомірне збагачення, 
притягнення посадових 
осіб до відповідальності, 
втрата репутації органу 
влади. Не ефективне 
витрачання бюджетних 
коштів. Неправомірне 
обмеження прав 
учасників конкурсних 
торгів.

7. Недоброчесність посадових осіб під час 
опрацювання вхідної кореспонденції у т.ч. 
запитів на публічну інформацію, звернень 
громадян, електронних петицій.

Можлива наявність 
приватного інтересу 
посадової особи обласної 
ради, порушення 
Загальних правил етичної 
поведінки державних 
службовців та посадових 
осіб місцевого 
самоврядування.

Відсутність
автоматизованої системи 
реєстрації та 
опрацювання документів. 
Недостатній контроль з 
боку керівництва за 
опрацюванням запитів на 
публічну інформацію, 
звернень громадян, 
електронних петицій (у 
тому числі в частині 
своєчасності та повноти 
відповіді, а також 
достовірності даних, які у 
ній зазначаються).

Можливість вчинення 
корупційного 
правопорушення чи 
правопорушення, 
пов’язаного з корупцією, 
притягнення посадових 
осіб до відповідальності.

8. Можливість висвітлення в матеріалах офіцій
ного веб-сайту інформації рекламного чи 
напіврекламного змісту, яка не стосується дія
льності депутатів, груп та фракцій обласної ра
ди.

Можлива наявність 
приватного інтересу 
посадової особи обласної 
ради, недобросовісність 
виконання посадових

Недоброчесність 
посадової особи органу 
місцевого
самоврядування, слабкий 
механізм контролю.

Можливість вчинення 
корупційного 
правопорушення чи 
правопорушення, 
пов’язаного з корупцією,



обов’язків, порушення 
Загальних правил етичної 
поведінки державних 
службовців та посадових 
осіб місцевого 
самоврядування, 
порушення норм 
законодавства.

притягнення посадових 
осіб до відповідальності.

9. Можливість лобіювання інтересів окремих 
депутатів, груп та фракцій обласної ради, в 
якій зацікавлені окремі особи при висвітленні 
їх на офіційному веб-сайті

Можлива наявність 
приватного інтересу 
посадової особи обласної 
ради, недобросовісність 
виконання посадових 
обов’язків, порушення 
Загальних правил етичної 
поведінки державних 
службовців та посадових 
осіб місцевого 
самоврядування

Недоброчесність 
посадової особи органу 
місцевого
самоврядування, слабкий 
механізм контролю.

Можливість вчинення ко
рупційного
правопорушення чи 
правопорушення, 
пов’язаного з корупцією, 
притягнення посадових 
осіб до відповідальності.

10. Корупційні ризики, пов’язані із проведенням 
конкурсу на зайняття вакантних посад у 
виконавчому апараті обласної ради, в управ
лінні майном обласної ради.

Можливий вплив з боку 
посадових або інших осіб 
обласної ради, управ
ління майном обласної 
ради на результати 
конкурсу на зайняття 
посад посадових осіб 
місцевого самовряду
вання, неправомірна 
вигода.

Недоброчесність 
посадової особи органу 
місцевого 
самоврядування, 
можливий конфлікт 
інтересів.

Можливість вчинення ко
рупційного
правопорушення чи 
правопорушення, 
пов’язаного з корупцією, 
притягнення посадових 
осіб до відповідальності, 
втрата репутації органу 
влади.

11. Відсутність врегульованої процедури щодо 
обробки повідомлень про корупцію.

Неврегульованість 
процедури щодо обробки 
повідомлень про 
корупцію (отримання,

Відсутність порядку 
обробки повідомлень про 
корупцію.

Можливість вчинення ко
рупційного
правопорушення чи 
правопорушення,



реєстрація, накладення 
резолюції, розгляд, 
контроль) може 
спонукати посадових осіб 
обласної ради до 
вчинення корупційного 
чи пов’язаного з 
корупцією правопору
шення, зокрема шляхом 
приховування, знищення 
повідомлень, передачі 
неналежним виконавцям 
з метою затягування 
строків його розгляду.

пов’язаного з корупцією, 
притягнення посадових 
осіб до відповідальності.

12. Приватний інтерес під час проведення переві
рок підвідомчих установ, підприємств, за
кладів, зокрема надання переваг, 
необгрунтованих позитивних чи негативних 
висновків за результатами перевірок установ, 
підприємств, закладів, 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 інте
ресом з посадовою 
особою управління 
майном обласної ради, 
яка здійснює перевірку, 
що може сприяти 
вчиненню корупційного 
чи пов’язаного з коруп
цією правопорушення.

Недоброчесність 
посадової особи органу 
місцевого
самоврядування, власна 
неправомірна вигода, 
слабкий механізм 
контролю.

Можливість вчинення 
правопорушення, 
пов’язаного з корупцією, 
притягнення посадових 
осіб до відповідальності, 
втрата репутації органу 
влади, неефективність 
проведення перевірок 
установ, організацій, 
підприємств, які 
підлягають перевірці.

13. Приватний інтерес при призначенні і 
звільненні керівників установ, підприємств, 
закладів комунальної форми власності.

Ц

Можливість лобіювання 
інтересів осіб, 3 якими 
посадова особа пов’язана 
приватним інтересом, що 
може сприяти вчиненню 
правопорушення,

Недоброчесність 
посадової особи органу 
місцевого
самоврядування, власна 
неправомірна вигода.

Можливість вчинення 
правопорушення, 
пов’язаного з корупцією, 
притягнення посадових 
осіб до відповідальності, 
втрата репутації органу



пов’язаного з корупцією, 
чи наявність іншого 
приватного інтересу у 
посадової особи.

влади, фінансові втрати.

14. Вплив з боку посадових або інших осіб на чле
нів конкурсної комісії 3 конкурсного відбору 
суб’єктів оціночної діяльності.

Можливий вплив з боку 
посадових або інших осіб 
на членів конкурсної 
комісії з конкурсного 
відбору суб’єктів 
оціночної діяльності, що 
може сприяти вчиненню 
корупційного 
правопорушення.

Дискреційні
повноваження членів 
конкурсної комісії 3 
конкурсного відбору 
суб’єктів оціночної діяль
ності.

Можливість вчинення 
правопорушення, 
пов’язаного з корупцією, 
притягнення посадових 
осіб до відповідальності, 
втрата репутації органу 
влади, фінансові втрати.

15. Приватний інтерес, лобіювання та 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 Вінницької області

Можливий вплив 
приватний інтерес, 
лобіювання з боку 
посадових або інших осіб 
на членів конкурсної 
комісії по наданню в 
оренду об’єктів спільної 
власності територіальних 
громад сіл, селищ та міст 
Вінницької області, що 
може сприяти вчиненню 
корупційного 
правопорушення

Дискреційні
повноваження членів 
конкурсної комісії по 
наданню в оренду 
об’єктів спільної 
власності територіальних 
громад сіл, селищ та міст 
Вінницької області.

Можливість вчинення 
корупційного 
правопорушення чи 
правопорушення, 
пов’язаного з корупцією, 
притягнення посадових 
осіб до відповідальності, 
втрата репутації органу 
влади, фінансові втрати.

б



Додаток 2 до Звіту 
за результатами 
оцінки корупційних 
ризиків у  діяльності 
обласної Ради

ТАБЛИЦЯ
оцінених корупційних ризиків та заходів їх усунення

№ Корупційний
ризик

Пріорит
етність
корупці

йного
ризику

(низька/
середня/
висока)

Заходи щодо усунення 
корупційного ризику

Особа 
(особи) 

відповіла 
льна (і) 

за
викоиан 
ня заходу

Строк 
виконання 

заходів 
щодо 

усунення 
корупційн 
ого ризику

Необхідні
ДЛЯ

впровадженії 
я заходів 
ресурси

Очікувані

результати

1. Вплив на депутатів 
обласної Ради з 
метою прийняття 
рішень обласної 
Ради.

/

Середня Надання депутатам консультацій, 
роз’яснень щодо запобігання та 

врегулювання конфлікту 
інтересів, роз’яснення вимог 

антикорупційного законодавства, 
залучення представників 

громадськості (експертів) до 
підготовки та розгляду рішень 

обласної Ради (з питань 
бюджету, містобудування, 
земельних та ін. питань).

Управлін
ня

організаці 
йного 

забезпече 
ння 

діяльності 
Ради та 

зв’язків 3 
органами 
місцевого 
самовряд 
ування, 

Уповнова

Протягом
2019-2021

Не потребує Проведено навчання 
для депутатів обласної 

Ради з питань, 
пов’язаних із 
запобіганням 

корупції. 
Залучено 

представників 
громадськості 
(експертів) до 
підготовки та 

розгляду рішень 
Радою (з питань 

бюджету,



жена 
особа з 
питань 

запобігай 
ня 

корупції 
виконавч 

ого 
апарату 
обласної 

Ради.

містобудування, 
земельних та ін. 

питань)

2. Ризики, пов’язані з
недоброчесністю
депутатів обласної
Ради при
здійсненні
депутатських
повноважень.

Середня Проведення семінарів, навчань, 
круглих столів для депутатів 
обласної Ради з актуальних 
питань діяльності органів 

місцевого самоврядування, у т.ч.
дотримання вимог 

антикорупційного законодавства.

Управлін
ня

організаці 
йного 

забезпече 
ння 

діяльності 
Ради та 

зв’язків 3 
органами 
місцевого 
самовряд 
ування.

Протягом
2019-2021

Не потребує Проведено навчання 
для депутатів обласної 

ради з питань, 
пов’язаних із 
запобіганням 

корупції. 
Направлено листи- 

вимоги з дотримання 
антикорупційного 
законодавства при 

здійсненні 
депутатських 
повноважень.

3. Ризики, пов’язані із 
розподілом 
депутатських 
коштів.

Середня Надання депутатам консультацій, 
роз’яснень щодо запобігання та 

врегулювання конфлікту 
інтересів, роз’яснення вимог 

антикорупційного законодавства

Управлін
ня

фінансов
ого

забезпеч
ення

Протягом
2019-2021

Не потребує Надано депутатам 
консультації, 

роз’яснення щодо 
запобігання та 
врегулювання 

конфлікту інтересів, 
роз’яснення вимог 
антикорупційного 

законодавства.



Направлено листи- 
вимоги з дотримання 

антикорупційного 
законодавства.

4. Можливість впливу 
сторонніх осіб під 
час прийняття та 

оформлення 
документів щодо 

нагородження 
відзнаками 

обласної Ради та 
оформлення 

клопотань про 
нагородження 
державними та 

урядовими 
нагородами.

Низька Внесення змін до існуючих 
положень про відзнаки 

Вінницької обласної Ради.

Начальн
ик

управлін
ІІЯ

організа 
ційного 
забезпеч 

ення 
діяльнос 
ті Ради 

та 
зв’язків 

із
органам

и
місцевог

0
самовряд 
ування, 
Начальн 

ик 
відділу 3 
питань 

персонал 
У

До
01.02.2020

Не потребує Прийнято у новій 
редакції відповідне 
рішення обласної 

ради.

5. Ймовірність 
недоброчесних дій 

посадових осіб 
обласної Ради,

Низька Здійснення моніторингу цінових 
пропозицій при реалізації 
допорогових закупівель. 

Залучення третіх осіб

Начальн
ик

управлін
ня

Протягом
2019-2021

Не потребує Визначено 
найвигіднішу ціну 
(вартість) товарів, 

робіт, послуг.

6



управління майном 
обласної Ради при 

проведенні 
закупівлі товарів, 
робіт та послуг, 

можливість 
укладання 

договорів без 
використання 
електронної 

системи закупівель.

(незалежних фахівців, 
представників громадськості) до 

підготовки тендерної 
документації, оприлюднення 

проектів відповідної 
документації на офіційному веб- 

сайті для 
обговорення. Попередження 

посадових осіб за 
порушення законодавства щодо 

здійснення публічних закупівель 
та

антикорупційного законодавства 
із зазначення статей нормативно- 

правових 
актів, якими така 

відповідальність встановлена, та 
санкцій, які вони 

передбачають.

спільної
комунал

ьної
власност

і
територі
альних
громад

Вінниць
кої

області

Бюджетні кошти 
витрачено економно 

та раціонально. 
Залучено третіх осіб 

(незалежних фахівців, 
представників 

громадськості) до 
підготовки тендерної 

документації.
Забезпечено 

оприлюднення 
проектів відповідної 

документації на 
офіційному веб-сайті 

для обговорення.

6. Можливість при 
проведенні 

закупівлі товарів, 
робіт та послуг 

формування 
тендерної 

документації або 
завдань таким 

чином, що 
конкуренція буде 
обмеженою або 

взагалі 
неможливою. 

Створення

Низька Підвищення знань членів 
тендерного комітету 3 

антикорупційного 
законодавства України. 
Залучення третіх осіб 
(незалежних фахівців, 

представників громадськості) до 
підготовки тендерної 

документації, оприлюднення 
проектів відповідної 

документації на офіційному веб- 
сайті для обговорення.

Використання 
примірної документації,

Г олова 
тендерно 

го
комітету

Протягом
2019-2021

Не потребує Залучено третіх осіб 
до підготовки 

тендерної 
документації, 

оприлюднено проекти 
відповідної 

документації на 
офіційному веб-сайті 

для обговорення. 
Унеможливлено 

неправомірне 
обмеження участі у 
конкурсних торгах. 

Тендерна



тендерної 
документації 

(технічних вимог) 
під конкретного 

учасника 
процедури 

закупівлі (надавача 
послуг, виконавця 

робіт).

затвердженої Міністерством 
економічного розвитку 

і торгівлі України", 
Оприлюднення проектів 

відповідної документації на 
офіційному веб-сайті для 

обговорення.

документація 
оприлюднена на веб- 

сайті.
У неможливлено 

неправомірне 
обмеження участі у 
конкурсних торгах.

7. Недоброчесність 
посадових осіб під 
час опрацювання 

вхідної 
кореспонденції, у 

т.ч. запитів на 
публічну 

інформацію, 
звернень громадян, 

електронних 
петицій.

Низька Запровадження системи 
електронного документообігу. 

Встановлення додаткового 
контролю за дотриманням 

спеціального та 
антикорупційного законодавства 

під час розгляду запитів на 
інформацію, звернень шляхом: 

запровадження 
періодичного моніторингу 
(аудиту) з боку підрозділу 

документообігу та 
уповноваженого підрозділу з 

питань запобігання та виявлення 
корупції 

органу відповідних запитів, 
звернень та листів відповідей на 

них (у тому 
числі аудиту та звітування перед 

керівництвом про результати 
такого 

моніторингу"

Начал ьни 
к

управлінн 
я із 

загальних 
питань 

виконавч 
ого 

апарату 
обласної 

Ради, 
Начальни 
к відділу 

інформаці 
йних 

технологі 
й

До
31.12.2019

Потребує Запроваджено 
систему електронного 

документообігу.

8. Можливість 
в^вітлення в

Низька Розробка внутрішнього порядку 
подання та розміщення на

Начальни
к

До
01.08.2019

Не потребує Відповідний порядок 
розроблено та



матеріалах офіційному веб-сайті обласної управлінн
офіційного веб Ради інформації, що відображає я

сайту інформації діяльність обласної Ради аналітичн
рекламного чи о-

напіврекламного інформаці
змісту, яка не йної

стосується роботи
діяльності виконавч

депутатів, груп та ого
фракцій обласної апарату

Ради обласної 
Ради, 

Начальни 
к відділу 

інформаці 
йних 

технологі 
й

Можливість Середня Розробка внутрішнього порядку Начальни
лобіювання подання та розміщення на к

інтересів окремих офіційному веб-сайті обласної управлінн
депутатів, груп та Ради інформації, що відображає я
фракцій обласної діяльність обласної Ради аналітичн

Ради, в якій о-
зацікавлені окремі інформаці

особи при йної
висвітленні їх роботи
діяльності на виконавч

офіційному веб- ого
сайті обласної Ради

//

апарату
обласної

Ради,
Начальни

затверджено.

9. До
01.08.2019

Не потребує Відповідний порядок 
розроблено та 
затверджено.



к відділу 
інформаці 

йних 
технологі 

й

'

10. Корупційні ризики, 
пов’язані із 

проведенням 
конкурсу на 

зайняття вакантних 
посад у 

виконавчому 
апараті, в 

управлінні майном 
обласної Ради.

Низька Залучення в установленому 
порядку третіх осіб (експертів, 

представників громадськості) до 
роботи конкурсних комісій. 

Обов’язкове 
відображення у документації за 

результатами проведення 
конкурсу мотиви 

(обґрунтування) прийнятого 
рішення", Розробка 

внутрішнього 
механізму повідомлення членом 
конкурсної комісії про конфлікт 

інтересів та 
подальших дій у зв’язку з таким 

конфліктом інтересів. 
Ознайомлення членів 

комісії з таким механізмом та 
попередження про 

відповідальність у разі 
його порушення

Конкурси 
а комісія 
виконавч 

ого 
апарату

Протягом
2019-2021

Не потребує До конкурсних 
комісій включено 
депутата обласної 

ради та/чи 
представника 

громадськості.

11. Відсутність 
урегульованої 

процедури щодо 
обробки 

повідомлень про 
корупцію.

Низька Розробка порядку обробки 
повідомлень про корупцію, які 

надходять до обласної Ради.

Уповнов 
ажена 

особа з 
питань 

запобіга 
ння 

корупції

До
01.08.2019

Не потребує Розроблено та 
затверджено порядок 
обробки повідомлень 

про корупцію, які 
надходять до обласної 

Ради.



12. Приватний інтерес 
під час проведення 

перевірок 
підвідомчих 

установ, 
підприємств, 

закладів, зокрема 
надання переваг, 
необгрунтованих 

позитивних чи 
негативних 
висновків за 

результатами 
перевірок установ, 

підприємств, 
закладів, в яких 

працюють особи, 
пов’язані 

приватним 
інтересом 3 

посадовою особою, 
яка здійснює 

перевірку.

Середня Документування необхідних 
процедур, посилення контролю, 
персональна відповідальність. 

Проведення аналізу результатів 
попередніх перевірок. 
Аналіз актів перевірок 

уповноваженою особою з питань 
запобігання корупції 

виконавчого апарату обласної 
Ради

Начальн
ик

управлін
ня

спільної
комунал

ьної
власност

і
територі
альних
громад

Вінниць
кої

області

Протягом
2019-2021

Не потребує Проведено аналіз 
результатів 

попередніх перевірок. 
Акти перевірок 

завізовані 
уповноваженою 
особою з питань 

запобігання корупції 
виконавчого апарату 

обласної Ради

13. Приватний інтерес 
при призначенні і 

звільненні 
керівників установ, 

підприємств, 
закладів 

комунальної форми 
власності.

П

Середня Постійне оновлення знань з 
антикорупційного законодавства 
України, проведення інформацій
них заходів з питань запобігання 

корупції. Забезпечення 
відкритості і прозорості 

проведення конкурсів на посади 
керівників підприємств, установ, 
організацій комунальної форми 

власності. Встановлення

Конкурс
на

комісія
обласної

Ради

Протягом
2019-2021

Не потребує Забезпечено 
здійснення фіксації 

он-лайн засідань 
конкурсних комісій 

при проведенні 
конкурсів на посади 
керівників установ, 

організацій.

г



додаткового контролю з боку 
уповноваженого підрозділу з 
питань запобігання корупції

14. Вплив з боку 
посадових або 
інших осіб на 

членів конкурсної
КОМІСІЇ 3

конкурсного 
відбору суб’єктів

ОЦІНОЧНОЇ

ДІЯЛЬНОСТІ.

Низька Постійне оновлення знань з 
антикорупційного законодавства 

України, проведення 
інформаційних заходів з питань 
запобігання корупції. Залучення 
в установленому порядку третіх 
осіб (експертів, представників 

громадськості) до роботи 
конкурсної комісії з конкурсного 

відбору суб’єктів оціночної 
діяльності. Встановлення 

додаткового контролю з боку 
уповноваженого підрозділу з 
питань запобігання корупції

Начальн 
ик 

відділу 3 
питань 

персонал 
У?

Уповнов 
ажена 

особа з 
питань 

запобіга 
ння 

корупції

Протягом
2019-2021

Не потребує Забезпечено 
залучення до роботи 

комісії третіх осіб 
(депутатів, 

громадських 
активістів).

Унеможливлено 
вплив з боку 

посадових осіб на 
членів конкурсної 

комісії.

15. Приватний інтерес, 
лобіювання та 
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 Вінницької 

області

і/

Низька Постійне оновлення знань з 
антикорупційного законодавства 
України, проведення інформацій
них заходів з питань запобігання 
корупції. Залучення в установле

ному порядку третіх осіб 
(експертів, представників 
громадськості) до роботи 

конкурсної комісії по наданню в 
оренду об’єктів спільної 

власності територіальних громад 
сіл, селищ та міст Вінницької 

області. Встановлення 
додаткового контролю з боку 
уповноваженого підрозділу з 
питань запобігання корупції

Начальн
ик

управлін
ня

спільної
комунал

ьної
власност

і
територі 
альних 
громад, 

Уповнов 
ажена 

особа з 
питань

Протягом
2019-2021

Не потребує Забезпечено 
залучення до роботи 

комісії третіх осіб 
(депутатів, 

громадських 
активістів).

Унеможливлено 
вплив з боку 

посадових осіб на 
членів конкурсної 

комісії.


