Додаток 2
Опис ідентифікованих корупційних ризиків у діяльності Миколаївської обласної державної адміністрації та можливі
наслідки корупційного правопорушення чи правопорушення, пов’язаного з корупцією
№
з/п

Ідентифікований корупційний
ризики

1

Можливість впливу з боку
посадових або інших осіб на членів
конкурсної комісії з метою
сприяння прийняттю на державну
службу близьких їм осіб та надання
переваги конкретному кандидату
на зайняття вакантної посади

2

Неповідомлення кандидатом на
посаду про конфлікт інтересів.

3

Опис ідентифікованого
корупційного ризику

Чинники корупційного ризику

Управління персоналом, добір кадрів
Вплив з боку посадових або
Можлива зацікавленість
інших осіб на членів конкурсної
посадових або інших осіб у
комісії з метою сприяння
прийнятті на державну службу
прийняттю на державну службу
близьких їм осіб та можливий
близьких їм осіб та надання
вплив на окремих членів
переваги конкретному кандидату конкурсної комісії
на зайняття вакантної посади
Дискреційні повноваження
конкурсної комісії в частині
оцінювання результатів
співбесіди з претендентами на
посаду, відсутність у складі
комісії незалежних представників
Сприяння прийняттю на державну Необізнаність про наявність
службу осіб при наявності
потенційного конфлікту інтересів
потенційного конфлікту інтересів або умисне його приховування.
шляхом неповідомлення про це
Необізнаність про можливість
конкурсної комісії
притягнення до відповідальності.

Можливі наслідки корупційного
правопорушення чи
правопорушення, пов’язаного з
корупцією
Можливе притягнення
посадових осіб до
відповідальності, втрата
репутації, судові процеси

Можливе притягнення
посадових осіб до
відповідальності, втрата
репутації, судові процеси

Порушення вимог фінансового контролю та вимог антикорупційного законодавства
Необізнаність державних
Порушення вимог фінансового
Необізнаність державних
Можливе притягнення
службовців про необхідність
контролю щодо неподання ти
службовців про необхідність
посадових осіб до
своєчасного подання декларацій,
несвоєчасного подання
своєчасного подання декларацій,
відповідальності, судові процеси
повідомлень про суттєві зміни у
декларацій, повідомлень про
повідомлень про суттєві зміни у

2

майновому стані, декларування
недостовірної інформації

4

5

суттєві зміни у майновому стані,
майновому стані
декларування недостовірної
Технічні збої Єдиного державного
інформації через необізнаність
реєстру декларацій осіб,
про необхідність здійснення цих
уповноважених на виконання
заходів або через технічні збої
функцій держави або місцевого
Єдиного державного реєстру
самоврядування
декларацій осіб, уповноважених
на виконання функцій держави
або місцевого самоврядування
Ймовірність неповідомлення у
Неповідомлення у передбачених
Можлива необізнаність
Можливе притягнення
передбачених Законом «Про
Законом «Про запобігання
працівників щодо причин
посадових осіб до
запобігання корупції» випадках про корупції» випадках про наявність виникнення та заходів
відповідальності, судові процеси
наявність потенційного чи
потенційного чи реального
врегулювання конфлікту
реального конфлікту інтересів.
конфлікту інтересів (умисне або
інтересів, у чинному
Можливі порушення обмежень,
через необізнаність у заходах
законодавстві з питань обмежень,
встановлені Законом України «Про врегулювання конфлікту
встановлених Законом України
запобігання корупції»
інтересів).
«Про запобігання корупції»,
Порушення обмежень щодо
низький рівень заробітних плат,
сумісництва через необізнаність у приватний інтерес, порушення
чинному законодавстві з питань
норм етики
обмежень роботи державних
службовців за сумісництвом, з
питань обмежень щодо отримання
подарунків, низьку правову
освіту, порушення норм етики, та
через низький рівень заробітних
плат
Організація роботи із запобігання та виявлення корупції, впровадження ефективної системи внесення повідомлень про корупцію
Неналежне забезпечення
Необхідність належного захисту
Не встановлення обмеження
втрата репутації, судові процеси
конфіденційності викривачів
інформації про осіб, які
доступу посадових осіб органу
повідомляють про корупцію
влади до інформації про
(викривачів) при їх зверненні
викривачів, не захищеність
Можливе розголошення або
каналів отримання інформації
використання в інший спосіб
службовими особами цієї

3

інформації у своїх інтересах,
передачі інформації третім
особам, які в свою чергу зможуть
чинити тиск на викривача

6

Наявність у державних службовців
дискреційних повноважень щодо
використання бюджетних коштів
згідно нормативно-правових чи
організаційно-розпорядчих актів.

7

Можливі корупційні порушення під
час надання адміністративних
послуг через особисте спілкування
споживача адмінпослуги з
посадовою особою, брак інформації
про процедуру отримання
адмінпослуги.

8

Можливі порушення, пов’язані з
надання адміністративних послуг
департаментом агропромислового
розвитку облдержадміністрації, в
тому числі видача сертифікатів
племінних (генетичних) ресурсів,
через особисте спілкування

Цільове використання бюджетних коштів
Можливість посадових осіб
Дискреційні повноваження
облдержадміністрації, наділених
посадових осіб
повноваженнями щодо
облдержадміністрації щодо
розпорядження (використання)
використання бюджетних коштів
бюджетними коштами,
придбавати матеріальні цінності,
які не є необхідними у поточній
діяльності державної установи, а
будуть використовуватися в
особистих (корисних) цілях
Надання адміністративних послуг
Можливі корупційні порушення
Складність процедур надання
під час надання адміністративних багатьох адміністративних послуг
послуг через особисте
та недосконалість нормативноспілкування споживача
правової бази, наявності
адмінпослуги з посадовою
дискреційних повноважень,
особою, складність процедур
особисте спілкування споживача
надання багатьох
адмінпослуги з посадовою особою
адміністративних послуг та
сприяють корупційним
недосконалість нормативнопорушенням під час надання
правової бази, наявності
адміністративних послуг
дискреційних повноважень
Ризики пов’язані з надання
Особисте спілкування посадових
адміністративних послуг
осіб департаменту
департаментом агропромислового агропромислового розвитку
розвитку облдержадміністрації, в облдержадміністрації з
тому числі видача сертифікатів
громадянами, брак інформації про
племінних (генетичних) ресурсів, процедуру отримання
через особисте спілкування
адмінпослуги, встановлення

Притягнення посадових осіб
облдержадміністрації до
відповідальності, втрата
репутації, судові процеси проти
облдержадміністрації

Можливе притягнення
посадових осіб до
відповідальності, втрата
репутації, судові процеси,
фінансові втрати

Можливе притягнення
посадових осіб до
відповідальності, втрата
репутації, судові процеси

4

споживача адмінпослуги з
посадовою особою, брак інформації
про процедуру отримання
адмінпослуги

9

10

Можливість використання
службового становища посадовою
особою управління екології та
природних ресурсів
облдержадміністрації та, в
подальшому, сектором у
Миколаївські області Державного
агентства водних ресурсів України
при видачі дозволу на спеціальне
водокористування через
дискреційні повноваження
пов’язані з строками проведення
дозвільних процедур
Можливість використання
службового становища посадовою
особою управління екології та
природних ресурсів
облдержадміністрації при наданні
дозволу на викиди забруднюючих
речовин в атмосферне повітря
стаціонарними джерелами через
існування нормативно – правових
актів якими не встановлено чіткий
та вичерпний перелік підстав в
наданні дозволу, а також не

споживача адмінпослуги з
посадовою особою, брак
інформації про процедуру
отримання адмінпослуги,
встановлення надмірного переліку
документів, необхідних для
отримання адмінпослуги, що
може сприяти вчиненню
корупційного чи пов’язаного з
корупцією правопорушення
Використання службового
становища посадовою особою
управління екології та природних
ресурсів облдержадміністрації
при видачі дозволу на спеціальне
водокористування через
дискреційні повноваження
пов’язані з строками проведення
дозвільних процедур

надмірного переліку документів,
необхідних для отримання
адмінпослуги

Існування нормативно – правових
актів яким надано дискреційне
право змінювати строки

Можливе притягнення
посадових осіб до
відповідальності, втрата
репутації

Можливість
використання
службового становища посадовою
особою управління екології та
природних
ресурсів
облдержадміністрації при наданні
дозволу на викиди забруднюючих
речовин в атмосферне повітря
стаціонарними
джерелами
шляхом повторних відмов після
виправлення
недоліків
через
існування нормативно – правових
актів якими не встановлено чіткий

Існування нормативно – правових
актів якими не встановлено чіткий
та вичерпний перелік підстав в
наданні дозволу, а також не
визначено, що відмова має
містити повний перелік недоліків

Можливе притягнення
посадових осіб до
відповідальності, втрата
репутації

5

визначено, що відмова має містити
повний перелік недоліків

11

Зовнішній ризик.
Недосконалість положень Закону
України «Про внесення змін до
деяких законодавчих актів України
щодо переведення садових і дачних
будинків у жилі будинки та
реєстрації в них місця проживання»
від 02.09.2014 №1673-18, що м оже
призвести до можливості
використання службового
становища посадовими особами
управління містобудування та
архітектури.

та вичерпний перелік підстав в
наданні дозволу, а також не
визначено, що відмова має
містити повний перелік недоліків
Можливість прийняття рішення
посадовими особами управління
містобудування та архітектури
щодо переведення садових і
дачних будинків у жилі будинки у
відповідності до вимог ЗУ «Про
внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо
переведення садових і дачних
будинків у жилі будинки та
реєстрації в них місця
проживання» від 02.09.2014
№1673-18 або Земельного
Кодексу України через
неоднозначність трактування
зазначених законодавчих актів

Відповідно до ст. 38
Земельного Кодексу України (далі
- ЗКУ) до земель житлової та
громадської забудови належать
земельні ділянки в межах
населених пунктів, які
використовуються для
розміщення житлової забудови,
громадських будівель і споруд,
інших об'єктів загального
користування, згідно із ст. 51 ЗКУ
до земель рекреаційного
призначення належать в тому
числі земельні ділянки для
дачного будівництва.
При переведенні садових і дачних
будинків у жилі будинки виникає
невідповідність вищезазначених
вимог ЗКУ, а саме житловий
будинок буде розміщуватись на
землях рекреації або землях
сільськогосподарського
призначення, та фактично землі
будуть використовуватись не за
цільовим призначенням, а зміна
цільового призначення земель
рекреації або
сільськогосподарських земель, які
в більшості випадків розташовані
за межами населених пунктів, на
землі житлової та громадської

Можливе притягнення
посадових осіб до
відповідальності, втрата
репутації

6

12

13

14

забудови не відповідатиме
вимогам вищенаведеної ст. 38
ЗКУ
Публічні закупівлі
Вплив з боку посадових або інших При
здійсненні
процедури Відсутність чіткого порядку
Втрата репутації, судові
осіб з метою сприяння укладенню закупівель товарів, робіт і послуг визначення особи, у якої
процеси, фінансові втрати
договорів про закупівлю товарів, на незначні суми відсутній здійснюватиметься закупівля
робіт і послуг, конфлікт інтересів порядок вибору контрагента.
товарів, робіт і послуг за державні
при виборі контрагента.
Вимога занадто великого за
кошти без проведення тендерів та
Поділ предмета закупівлі на обсягом переліку документів
електронної системи державних
частини або зниження його вартості вимагає витрачення учасником
закупівель ProZorro. Можливість
для уникнення процедури тендерної значного часу та багатьох прямих надання переваги тим чи іншим
закупівлі
контактів з різними установами.
котрагентам.
Це створює можливість для
неправомірної вигоди та
зловживання службовим
становищем для прискорення
одержання документів
Формування тендерної
Формування тендерної
З метою забезпечення приватного Втрата репутації, судові
документації таким чином, щоб
документації таким чином, щоб
інтересу, спроби усунути від
процеси, фінансові втрати
обмежити або уникнути
обмежити або уникнути
проведення тендеру деяких
конкуренції при проведенні тендеру конкуренції при проведенні
претендентів на участь у
тендеру, зокрема, встановленням
публічних закупівлях
завищених кваліфікаційних
критеріїв до учасників процедури
закупівель
Організація та ведення військового обліку призовників і військовозобов’язаних
Можливий вплив з боку
Можливість отримання
З метою забезпечення приватного Притягнення до кримінальної,
працівників на посадових осіб
неправомірної вигоди
інтересу та при наявності впливу з адміністративної
відділу управління персоналом
працівниками та керівництвом
боку
військовозобов’язаних відповідальності
апарату облдержадміністрації та
відділу управління персоналом
приховування інформації з метою
кадрових підрозділів структурних
облдержадміністрації та
уникнення мобілізації чи призову
підрозділів облдержадміністрації з
структурних підрозділів
метою надання недостовірної
облдержадміністрації через
(неповної, зміненої) інформації
надання недостовірної ( неповної,

7

стосовно обліку призовників і
військовозобов’язаних,
неповідомлення, приховування
фактів наявності призовників і
військовозобов’язаних
15
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Можливий вплив з боку
працівників на посадових осіб
відділу управління персоналом
апарату облдержадміністрації та
кадрових підрозділів структурних
підрозділів облдержадміністрації
при розгляді питання щодо
бронювання військовозобов’язаних
за переліками посад
Зловживання працівниками відділу
управління персоналом
облдержадміністрації та
структурних підрозділів
облдержадміністрації службовим
становищем при розгляді звернень
військовозобов’язаних, які не
підлягають призову на військову
службу під час мобілізації, в
особливий період

зміненої) інформації стосовно
обліку призовників і
військовозобов’язаних,
приховування фактів наявності
призовників і
військовозобов’язаних
Можливість прийняття
неправомірного рішення або
надання переваги окремим особам
при розгляді питання щодо
бронювання
військовозобов’язаних за
переліками посад під час
мобілізації, в особливий період
Можливість прийняття
неправомірного рішення або
надання переваги окремим особам
при розгляді питання щодо
надання відстрочки військовозобов’язаним, які підтверджують
право на звільнення від призову
на військову службу під час
мобілізації, в особливий період

Завідувач сектору взаємодії з правоохоронними
органами та оборонної роботи апарату
облдержадміністрації

З метою забезпечення приватного
інтересу та при наявності впливу з
боку військовозобов’язаних
прийняття неправомірного
рішення або надання переваги
окремим особам при розгляді
питання щодо бронювання
військовозобов’язаних за
переліками посад
З метою забезпечення приватного
інтересу та при наявності впливу з
боку військовозобов’язаних
прийняття неправомірного
рішення або надання переваги
окремим особам при розгляді
звернень військовозобов’язаних,
які не підлягають призову на
військову службу під час
мобілізації, в особливий період

Притягнення до кримінальної,
адміністративної
відповідальності

Притягнення до кримінальної,
адміністративної
відповідальності
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