
Додаток 5 
до Звіту за результатами оцінки  
корупційних ризиків у діяльності  
Івано-Франківської 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 

корупційного 
ризику 

Необхідні 
для 

впроваджен-
ня заходів 

ресурси 

Очікувані 
результати 

1. Вплив інших осіб під 
час здійснення 
учасниками 
Антикорупційної 
програми своїх обов’язків 

Низька Попередження кожного 
учасника Антикорупційної 
програми про персональну 
відповідальність за порушення 
антикорупційного 
законодавства. 
Проведення інформаційних 
заходів з питань запобігання 
корупції, систематичне 
оновлення знань  
антикорупційного 
законодавства 
 

Комісія з оцінки корупційних 
ризиків у діяльності Івано-
Франківської обласної ради, 
Уповноважена особа з питань 
запобігання та виявлення 
корупції у виконавчому апараті 
обласної ради, постійна комісія 
обласної ради з питань захисту 
прав людини, законності, 
правопорядку, антикорупційної 
політики, люстрації та 
очищення влади 

Постійно  
2020 рік 

Не потребує 
фінансування 

Кожного учасника 
Антикорупційної 
програми 
попереджено про 
персональну 
відповідальність за 
порушення 
антикорупційного 
законодавства. 
 

2. Наявність власної 
матеріальної 
зацікавленості під час 
здійснення учасниками 
Антикорупційної 
програми своїх обов’язків 

Низька Встановлення зовнішнього 
контролю за здійсненням 
учасниками Антикорупційної 
програми своїх обов'язків – 
залучення експертів та 
представників громадськості 
до вказаного процесу. 
Постійне оновлення знань 
антикорупційного 
законодавства, проведення 
інформаційних заходів з 
питань запобігання корупції 

Комісія з оцінки корупційних 
ризиків у діяльності Івано-
Франківської обласної ради, 
Уповноважена особа з питань 
запобігання та виявлення 
корупції у виконавчому апараті 
обласної ради, постійна комісія 
обласної ради з питань захисту 
прав людини, законності, 
правопорядку, антикорупційної 
політики, люстрації та 
очищення влади 
 

Постійно  
2020 рік 

Не потребує 
фінансування 

Залучено експертів 
та представників 
громадськості. 
 
Заплановані заходи 
проведені. 



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 

корупційного 
ризику 

Необхідні 
для 

впроваджен-
ня заходів 

ресурси 

Очікувані 
результати 

3. Суперечність між 
положеннями окремих 
нормативно-правових 
актів, прийнятих 
органами державної 
влади, які регулюють 
діяльність обласної ради 

Середня Подання до Національного 
агентства з питань запобігання 
корупції інформації про 
зовнішній корупційний ризик 

Комісія з оцінки корупційних 
ризиків у діяльності Івано-
Франківської обласної ради, 
Уповноважена особа з питань 
запобігання та виявлення 
корупції у виконавчому апараті 
обласної ради, постійна комісія 
обласної ради з питань захисту 
прав людини, законності, 
правопорядку, антикорупційної 
політики, люстрації та 
очищення влади 
 

Четвертий 
квартал  

2020 року 

Не потребує 
фінансування 

Інформація до 
Національного 
агентства з питань 
запобігання корупції 
надіслана 

4. Власна матеріальна 
зацікавленість під час 
подання декларації 
особи, уповноваженої на 
виконання функцій 
держави або місцевого 
самоврядування 

Низька 1. Проведення тренінгів, 
навчань з депутатами щодо 
правильності заповнення е-
декларацій та наслідки 
(відповідальність) за 
неналежне оформлення.  
 
2. Попередження про особисту 
відповідальність. 

1-2. Уповноважена особа з 
питань запобігання та 
виявлення корупції у 
виконавчому апараті обласної 
ради, постійна комісія обласної 
ради з питань захисту прав 
людини, законності, 
правопорядку, антикорупційної 
політики, люстрації та 
очищення влади 
 
 

Згідно графіка 

розділ IV 
 
 
 
 

Січень-лютий 
2020 року 

Не потребує 
фінансування 

Кожного учасника 
Антикорупційної 
програми 
попереджено про 
персональну 
відповідальність за 
неналежне 
заповнення е-
декларацій  

5. Власна матеріальна 
зацікавленість або вплив 
з боку посадових чи 
інших осіб при підготовці 
проектів розпоряджень 
голови обласної ради, 
проектів договорів, які 
укладаються обласною 
радою, та проектів 
рішень, що вносяться на 
розгляд обласної ради 

Низька Внесення змін до положення 
про виконавчий апарат 
обласної ради, положень про 
структурні підрозділи 
виконавчого апарату, 
посадових інструкцій 

Уповноважена особа з питань 
запобігання та виявлення 
корупції у виконавчому апараті 
обласної ради, постійна комісія 
обласної ради з питань захисту 
прав людини, законності, 
правопорядку, антикорупційної 
політики, люстрації та 
очищення влади 

Січень  
2020 року 

Не потребує 
фінансування 

Внесені зміни до 
положення про 
виконавчий апарат, 
положень про 
структурні 
підрозділи 
виконавчого апарату 
та посадових 
інструкцій 



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 

корупційного 
ризику 

Необхідні 
для 

впроваджен-
ня заходів 

ресурси 

Очікувані 
результати 

6. Вплив з боку 
посадових осіб на членів 
тендерного комітету 
обласної ради з метою 
сприяння укладенню 
договорів на закупівлю 
товарів, робіт і послуг 

Низька 1. Внесення змін до 
розпорядження голови 
обласної ради "Про 
застосування системи 
електронних допорогових 
закупівель" з метою 
забезпечення єдиного підходу 
до організації проведення  
таких закупівель.  
2. Забезпечення 
систематичного підвищення 
кваліфікації посадових осіб 
виконавчого апарату обласної 
ради з питань проведення 
закупівель товарів і послуг за 
бюджетні кошти та запобігання 
корупції, розроблення 
внутрішнього документа, що 
визначить процедуру усунення 
(попередження) конфлікту 
інтересів. 

1. Голова обласної ради, 
Уповноважена особа з питань 
запобігання та виявлення 
корупції у виконавчому апараті 
обласної ради, постійна комісія 
обласної ради з питань захисту 
прав людини, законності, 
правопорядку, антикорупційної 
політики, люстрації та 
очищення влади. 
2. Уповноважена особа з 
питань запобігання та 
виявлення корупції у 
виконавчому апараті обласної 
ради. 

Серпень  
2020 року 

 
 
 
 
 
 
 
 

1 раз на 
півріччя 

Не потребує 
фінансування 

Внесення змін до 
розпорядження 
голови обласної 
ради "Про 
застосування 
системи 
електронних 
допорогових 
закупівель" 
 
Посадові особи 
виконавчого апарату 
обласної ради 
підвищили 
кваліфікацію з 
питань проведення 
закупівель товарів і 
послуг за бюджетні 
кошти та запобігання 
корупції 

7. Висвітлення на 
офіційному веб-сайті 
інформації рекламного 
чи напіврекламного 
змісту, яка не стосується 
діяльності обласної ради, 
її депутатів, фракцій чи 
груп 

Низька Розроблення порядку подання 
та розміщення на офіційному 
веб-сайті обласної ради 
інформації, що відображає 
діяльність обласної ради, 
забезпечення підвищення 
кваліфікації посадових осіб 
виконавчого апарату обласної 
ради з питань доступу до 
публічної інформації та 
запобігання корупції 

Відділ електронного 
забезпечення діяльності 
обласної ради та доступу до 
публічної інформації 
виконавчого апарату обласної 
ради, Уповноважена особа з 
питань запобігання та 
виявлення корупції у 
виконавчому апараті обласної 
ради, постійна комісія обласної 
ради з питань захисту прав 
людини, законності, 
правопорядку, антикорупційної 
політики, люстрації та 
очищення влади 

Липень  
2020 року 

Не вимагає 
фінансування 

Розроблено порядок 
подання та 
розміщення на 
офіційному веб-сайті 
обласної ради 
інформації про 
діяльність обласної 
ради 
Посадові особи 
виконавчого апарату 
обласної ради 
підвищили 
кваліфікацію з 
питань доступу до 
публічної інформації 
та запобігання 
корупції 



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 

корупційного 
ризику 

Необхідні 
для 

впроваджен-
ня заходів 

ресурси 

Очікувані 
результати 

8. Розміщення на 
офіційному веб-сайті 
інформації, в якій 
зацікавлені окремі особи, 
але яка не сприяє 
висвітленню діяльності 
обласної ради 

Низька Розроблення порядку подання 
та розміщення на офіційному 
веб-сайті обласної ради 
інформації, що відображає 
діяльність обласної ради, 
забезпечення підвищення 
кваліфікації посадових осіб 
виконавчого апарату обласної 
ради з питань доступу до 
публічної інформації та 
запобігання корупції 

Відділ електронного 
забезпечення діяльності 
обласної ради та доступу до 
публічної інформації 
виконавчого апарату обласної 
ради, Уповноважена особа з 
питань запобігання та 
виявлення корупції у 
виконавчому апараті обласної 
ради, постійна комісія обласної 
ради з питань захисту прав 
людини, законності, 
правопорядку, антикорупційної 
політики, люстрації та 
очищення влади 

Липень  
2020 року 

Не вимагає 
фінансування 

Розроблено порядок 
подання та 
розміщення на 
офіційному веб-сайті 
обласної ради 
інформації про 
діяльність обласної 
ради 
 

Посадові особи 
виконавчого апарату 
обласної ради 
підвищили 
кваліфікацію з 
питань доступу до 
публічної інформації 
та запобігання 
корупції 

9. Порушення термінів 
оприлюднення рішень 
обласної ради на 
офіційному веб-сайті чи в 
місцевих ЗМІ 

Низька Розроблення порядку подання 
та розміщення на офіційному 
веб-сайті обласної ради 
інформації, що відображає 
діяльність обласної ради, 
забезпечення підвищення 
кваліфікації посадових осіб 
виконавчого апарату обласної 
ради з питань доступу до 
публічної інформації та 
запобігання корупції 

Відділ електронного 
забезпечення діяльності 
обласної ради та доступу до 
публічної інформації 
виконавчого апарату обласної 
ради, Уповноважена особа з 
питань запобігання та 
виявлення корупції у 
виконавчому апараті обласної 
ради, постійна комісія обласної 
ради з питань захисту прав 
людини, законності, 
правопорядку, антикорупційної 
політики, люстрації та 
очищення влади 

Липень  
2020 року 

Не потребує 
фінансування 

Розроблено порядок 
подання та 
розміщення на 
офіційному веб-сайті 
обласної ради 
інформації про 
діяльність обласної 
ради 
 

Посадові особи 
виконавчого апарату 
обласної ради 
підвищили 
кваліфікацію з 
питань доступу до 
публічної інформації 
та запобігання 
корупції 
 



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 

корупційного 
ризику 

Необхідні 
для 

впроваджен-
ня заходів 

ресурси 

Очікувані 
результати 

10. Недоброчесність 
посадових осіб під час 
проведення перевірок 
підвідомчих установ, 
організацій, підприємств, 
зокрема надання 
переваг, 
необґрунтованих 
позитивних чи 
негативних висновків за 
результатами перевірок 
установ, організацій, 
підприємств, в яких 
працюють особи, 
пов’язані приватним 
інтересом з посадовою 
особою, яка здійснює 
перевірку 
 

Низька 1. Встановлення контролю за 
дотриманням членами комісії 
антикорупційного 
законодавства шляхом 
залучення громадськості.  
2. Розробка внутрішнього 
механізму повідомлення 
членом 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 

 
 
 
Уповноважена особа з питань 
запобігання та виявлення 
корупції у виконавчому апараті 
обласної ради, постійна комісія 
обласної ради з питань захисту 
прав людини, законності, 
правопорядку, антикорупційної 
політики, люстрації та 
очищення влади 
 

Постійно  
2020 рік 

 
 
 
 

Серпень  
2020 року 

Не потребує 
фінансування 

Кожного члена 
комісії попереджено 
про персональну 
відповідальність за 
порушення 
антикорупційного 
законодавства. 
 

11. Вплив з боку 
посадових або інших осіб 
на членів комісії з 
конкурсного відбору 
суб’єктів оціночної 
діяльності Управління 
об'єктами спільної 
власності територіальних 
громад сіл, селищ, міст 
області  

Низька 1. Встановлення контролю за 
дотриманням членами 
конкурсної комісії 
антикорупційного 
законодавства шляхом 
залучення громадськості.  
2. Розробка внутрішнього 
механізму повідомлення 
членом  комісії про конфлікт 
інтересів та подальших дій у 
зв'язку з таким конфліктом 
інтересів, ознайомлення членів 
конкурсної комісії з таким 
механізмом та попередження 
про відповідальність у разі 
його порушення 
 
 

 
 
 
Уповноважена особа з питань 
запобігання та виявлення 
корупції у виконавчому апараті 
обласної ради, постійна комісія 
обласної ради з питань захисту 
прав людини, законності, 
правопорядку, антикорупційної 
політики, люстрації та 
очищення влади 

Постійно  
2020 рік 

 
 
 
 

Серпень  
2020 року 

Не потребує 
фінансування 

Кожного члена 
комісії попереджено 
про персональну 
відповідальність за 
порушення 
антикорупційного 
законодавства 



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 

корупційного 
ризику 

Необхідні 
для 

впроваджен-
ня заходів 

ресурси 

Очікувані 
результати 

12. Вплив з боку інших 
осіб або наявність 
власної матеріальної 
зацікавленості при 
прийнятті управлінських 
рішень 

Низька 1. Проведення Уповноваженою 
особою з питань запобігання 
та виявлення корупції у 
виконавчому апараті обласної 
ради періодичного моніторингу 
прийнятих посадовими 
особами рішень. 
2. Систематичне підвищення 
кваліфікації з питань змін 
чинного законодавства, 
зокрема антикорупційного, 
проведення інформаційних 
заходів з питань запобігання 
корупції 

 
 
Комісія з оцінки корупційних 
ризиків у діяльності Івано-
Франківської обласної ради, 
Уповноважена особа з питань 
запобігання та виявлення 
корупції у виконавчому апараті 
обласної ради, постійна комісія 
обласної ради з питань захисту 
прав людини, законності, 
правопорядку, антикорупційної 
політики, люстрації та 
очищення влади 

Раз на півріччя 
 
 
 
 
 
 

Постійно 
2020 рік 

Не потребує 
фінансування 

Посадові особи 
виконавчого апарату 
обласної ради 
підвищили 
кваліфікацію з 
питань змін 
антикорупційного 
законодавства.  
Проведено 
періодичний 
моніторинг 
прийнятих 
посадовими 
особами рішень. 
Проведені 
інформаційні заходи 
з питань запобігання 
корупції 
 
 

13. Недоброчесність 
посадових осіб під час 
подання кандидатур на 
призначення керівників 
підприємств, установ, 
організацій комунальної 
форми власності 

Низька Розроблення механізму 
повідомлення членами 
конкурсної комісії, наглядової 
ради про конфлікт інтересів та 
подальших дій у зв’язку з 
таким конфліктом інтересів, 
ознайомлення членів комісії, 
наглядової ради з таким 
механізмом та попередження 
про відповідальність у разі 
його порушення 

Комісія з оцінки корупційних 
ризиків у діяльності Івано-
Франківської обласної ради, 
керівництво обласної ради, 
Уповноважена особа з питань 
запобігання та виявлення 
корупції у виконавчому апараті 
обласної ради, постійна комісія 
обласної ради з питань захисту 
прав людини, законності, 
правопорядку, антикорупційної 
політики, люстрації та 
очищення влади, наглядові 
ради комунальних підприємств 
 
 
 

Липень  
2020 рік 

Не потребує 
фінансування 

Кожного члена 
комісії попереджено 
про персональну 
відповідальність за 
порушення 
антикорупційного 
законодавства 



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 

корупційного 
ризику 

Необхідні 
для 

впроваджен-
ня заходів 

ресурси 

Очікувані 
результати 

14. Наявність у 
посадових осіб 
дискреційних 
повноважень 

Низька Постійне оновлення знань з 
антикорупційного 
законодавства, проведення 
інформаційних заходів з 
питань запобігання корупції 

Комісія з оцінки корупційних 
ризиків у діяльності Івано-
Франківської обласної ради, 
Уповноважена особа з питань 
запобігання та виявлення 
корупції у виконавчому апараті 
обласної ради, постійна комісія 
обласної ради з питань захисту 
прав людини, законності, 
правопорядку, антикорупційної 
політики, люстрації та 
очищення влади 

Постійно 
2020 рік 

 

Не потребує 
фінансування 

Посадові особи 
виконавчого апарату 
обласної ради 
підвищили 
кваліфікацію з 
питань змін 
антикорупційного 
законодавства  
 

 
 
 
 
Голова комісії з оцінки  
корупційних ризиків у діяльності  
Івано-Франківської обласної ради  Сергій Басараб 

 
 


