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І. Засади загальної відомчої політики щодо запобігання та протидії 
корупції, заходи з її реалізації у діяльності Івано-Франківської  

обласної ради 
 

Антикорупційну програму Івано-Франківської обласної ради на 2021-
2023 роки (далі – Антикорупційна програма) розроблено на виконання вимог 
статті 19 Закону України "Про запобігання корупції" (далі – Закон), 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, зареєстрованого 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, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 
28.12.2016 року за № 1718/29848, Методичних рекомендацій щодо підготовки 
антикорупційних програм органів влади, затверджених рішенням 
Національного агентства з питань запобігання корупції від 19.01.2017 р. № 31, 
законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про службу в 
органах місцевого самоврядування" та "Про статус депутатів місцевих рад". 

Терміни в Антикорупційній програмі вживаються у значеннях, 
наведених в Законі. Текст Антикорупційної програми є у постійному 
відкритому доступі на офіційному сайті обласної ради. 

Ця Антикорупційна програма поширюється на депутатів Івано-
Франківської обласної ради та посадових осіб місцевого самоврядування – 
працівників виконавчого апарату обласної ради (далі – обласна рада) та 
включає в себе звіт за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності 
обласної ради. 

Своїм змістом Антикорупційна програма визначає комплекс правил, 
стандартів і процедур щодо виявлення, протидії та запобігання корупції, 
прозорості, відкритості, зниження корупційних ризиків у роботі обласної ради, 
доброчесності посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів 
обласної ради і є третім за рівнем засадничим документом антикорупційного 
спрямування після Антикорупційної стратегії та державної програми з її 
виконання. 

Відповідно до статті 140 Конституції України, статті 10 Закону України 
"Про місцеве самоврядування в Україні" обласна рада є органом місцевого 
самоврядування, що представляє спільні інтереси територіальних громад сіл, 
селищ, міст області, у межах повноважень, визначених Конституцією України, 
цим та іншими законами, а також повноважень, переданих їй сільськими, 
селищними, міськими радами. 

Згідно з положеннями частини 3 статті 24 Закону України "Про місцеве 
самоврядування в Україні" обласна рада та її посадові особи зобов’язані 
діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, передбачені 
Конституцією і законами України, та керуватися у своїй діяльності 
Конституцією і законами України, актами Президента України, Кабінету 
Міністрів України.  

Водночас статтями 43 і 44 Закону України "Про місцеве 
самоврядування в Україні" визначено перелік питань, які вирішуються 
обласною радою виключно на її пленарному засіданні, та делеговані 
повноваження відповідній державній адміністрації.  

Загальна відомча антикорупційна політика обласної ради: 



1. Спрямована на вжиття запобіжних антикорупційних механізмів для 
недопущення вчинення депутатами обласної ради та посадовими особами 
виконавчого апарату корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень. 

2. Ґрунтується на принципах служби в органах місцевого 
самоврядування та базових антикорупційних засадничих положеннях, а саме: 

– народовладдя; 
– законності; 
– гласності; 
– колегіальності; 
– об’єднання місцевих і державних інтересів; 
– виборності; 
– правової, організаційної та матеріально-фінансової самостійності в 

межах повноважень, визначених законами; 
– підзвітності та відповідальності перед територіальними громадами їх 

органів та посадових осіб; 
– державної підтримки та гарантії місцевого самоврядування; 
– судового захисту прав місцевого самоврядування; 
– комплексного здійснення правових, політичних, соціально-

економічних, інформаційних та інших заходів; 
– пріоритетності запобіжних заходів; 
– невідворотності відповідальності за вчинення корупційних 

правопорушень; 
– участі громадськості у заходах щодо запобігання і протидії корупції, 

захисту осіб, які надають допомогу у здійсненні таких заходів; 
– забезпечення відновлення порушених прав і законних інтересів. 
Для реалізації засад загальної відомчої політики щодо запобігання та 

протидії корупції обласною радою забезпечується розробка та вжиття заходів 
на постійній основі, які є необхідними та достатніми для запобігання, 
виявлення та протидії корупції у своїй діяльності.  

Головними антикорупційними стандартами і процедурами обласної 
ради є: 

– пропагування нетерпимості корупції та поширення інформації серед 
громадськості про дії щодо запобігання та виявлення корупції шляхом 
використання офіційного сайту обласної ради та на сторінці Facebook; 

– висвітлення на офіційному сайті обласної ради інформації щодо 
спеціальної телефонної лінії, засобу електронного зв’язку для внесення 

повідомлень про корупцію; 
– роз’яснення щодо застосування антикорупційного законодавства, 

визначення превентивних антикорупційних механізмів та видів 
відповідальності за корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення; 

– вжиття заходів щодо запобігання та врегулювання конфлікту 
інтересів у діяльності осіб, уповноважених на виконання функцій держави або 
місцевого самоврядування, та прирівняних до них осіб; 

– залучення до співпраці громадських організацій та представників 
громадянського суспільства з метою контролю за прийняттям рішень 
виборними посадовими особами, зокрема через запровадження механізму 
попереднього громадського обговорення суспільно важливих рішень; 

– створення комісій та робочих груп з представників депутатського 
корпусу обласної ради, посадових осіб виконавчого апарату обласної ради та 
громадських активістів з метою комплексного обговорення проблематики 
подолання корупції в суспільстві; 



– моніторинг діяльності осіб, які займають посади з підвищеним 
корупційним ризиком, тобто тих, характер повноважень яких створює вищу у 
порівнянні з іншими загрозу вчинення корупційних правопорушень; 

– проведення службових розслідувань (перевірок) за кожним фактом 
притягнення службових осіб до відповідальності за корупційні 
правопорушення; 

– забезпечення якісного добору кадрів на посади у виконавчому 
апараті обласної ради на засадах прозорого та неупередженого конкурсного 
відбору; 

– аналіз проєктів рішень обласної ради та розпоряджень голови 
обласної ради щодо наявності корупційних ризиків та відповідності ïx 
законодавству; 

– створення умов для унеможливлення впливу сторонніх осіб на 
прийняття рішень при виконанні посадових обов’язків працівниками 
виконавчого апарату обласної ради та представниками депутатського 
корпусу обласної ради; 

– перевірка факту подання посадовими особами місцевого 
самоврядування виконавчого апарату обласної ради, які в ньому працюють 
(працювали), декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави 
або місцевого самоврядування, та повідомлення Національного агентства з 
питань запобігання корупції про випадки неподання чи несвоєчасного 
подання таких декларацій; 

– ознайомлення осіб, які претендують на зайняття посад у виконавчому 
апараті обласної ради зі спеціальними обмеженнями, встановленими 
законами України "Про службу в органах місцевого самоврядування", "Про 
запобігання корупції" та Загальними правилами етичної поведінки державних 
службовців та посадових осіб місцевого самоврядування; 

– ознайомлення нових працівників виконавчого апарату зі змістом 
Антикорупційної програми; 

– проведення навчальних заходів з питань запобігання і протидії 
корупції; 

– виявлення сприятливих для вчинення корупційних та пов’язаних з 
корупцією правопорушень ризиків у діяльності посадових осіб обласної ради; 

– забезпечення доступу до публічної інформації, дотримання принципів 
прозорості та неупередженості при висвітленні її на офіційному сайті 
обласної ради; 

– 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; 

– розгляд фактів у разі виявлення порушення положень 
Антикорупційної програми; 

– гарантування конфіденційності інформації про осіб, які добросовісно 
повідомляють про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією 
правопорушень; 

– усунення у разі виявлення прогалин у правовому регулюванні 
діяльності підрозділів виконавчого апарату обласної ради, розробці та 
запровадженні ефективного внутрішнього механізму усунення або мінімізації 
корупційних чинників; 

– зміна негативних уявлень про осіб, які надають інформацію про 
прояви корупції та підтримку таких осіб, формування поваги до викривачів як 
до відповідальних громадян; 

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z1203-16#n13
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– запровадження у діяльності обласної ради сертифікованої системи 
документообігу; 

– контроль за дотриманням правил щодо доброчесності, об’єктивності, 
неупередженості, компетентності, ефективності та належного виконання 
посадовими особами завдань і обов’язків, визначених положеннями про 
управління та відділи, посадовими інструкціями; 

– формування високих моральних якостей як посадовими особами 
місцевого самоврядування, так і представниками депутатського корпусу; 

– формування почуття нетерпимості до проявів корупції;  
– здійснення інших заходів, визначених вимогами чинного 

законодавства України у сфері запобігання корупції, спрямованих на 
виконання антикорупційних механізмів. 

Антикорупційна програма формувалася на основі моніторингу загальної 
ситуації щодо корупції та результатів виконання Антикорупційних програм 
Івано-Франківської обласної ради за 2018-2020 роки, відображає підтримку 
засадничих положень проєкту Антикорупційної стратегії та державної 
антикорупційної політики в Україні та є дієвим механізмом упередження 
корупційних практик. 

Якісне виконання положень Антикорупційної програми є запорукою 
створення ефективної системи запобігання та протидії корупції в обласній 
раді, підтримання ділової репутації та забезпечення довіри суспільства до 
діяльності обласної ради як найвищого представницького органу системи 
місцевого самоврядування. 

 
ІІ. Оцінка корупційних ризиків у діяльності Івано-Франківської 

обласної ради, причини, що їх породжують, та умови, що їм сприяють 
 
Ідентифікація корупційних ризиків в обласній раді є важливою 

складовою у процесі профілактики порушень антикорупційного законодавства 
та надає можливість виявлення причин та умов вчинення корупційних 
правопорушень посадовими особами місцевого самоврядування та 
представниками депутатського корпусу обласної ради під час виконання своїх 
повноважень. 
 Об’єктивне оцінювання корупційних ризиків в обласній раді проведено 
відповідно до Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності 
органів влади, затвердженої рішенням Національного агентства з питань 
запобігання корупції від 02.12.2016 року № 126, Методичних рекомендацій 
щодо підготовки антикорупційних програм органів влади, затверджених 
рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 
19.01.2017 року № 31, та з урахуванням 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. 
 Процес оцінки корупційних ризиків в обласній раді розпочався з 
організаційно-підготовчого етапу. Рішенням Івано-Франківської обласної ради 
від 19.02.2021. № 79-4/2021 "Про комісію з оцінки корупційних ризиків у 
діяльності Івано-Франківської обласної ради" утворено комісію з оцінки 
корупційних ризиків у діяльності Івано-Франківської обласної ради (далі – 
комісія) та затверджено Положення про неї. 

Оцінка корупційних ризиків здійснювалася за критеріями ймовірності 
виникнення ідентифікованих корупційних ризиків та наслідків корупційного 
правопорушення чи правопорушення, пов’язаного з корупцією. 



Комісією виконано всі передбачені у робочому плані заходи з 
проведення оцінки корупційних ризиків, а саме: 

– 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; 
– проведено оцінку корупційних ризиків. 
За результатами проведеної роботи комісія підготувала звіт за 

результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності обласної ради (далі – 
звіт), який є невід’ємною складовою Антикорупційної програми.  

Звіт включає опис ідентифікованих корупційних ризиків у діяльності 
обласної ради, чинники корупційних ризиків та можливі наслідки корупційного 
правопорушення чи правопорушення, пов’язаного з корупцією. Зазначена 
інформація міститься у додатку 1 до звіту (додається).  

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

 
З метою ліквідації або мінімізації умов (причин) виникнення корупційних 

ризиків у діяльності обласної ради розроблено низку організаційних заходів, 
які спрямовані на визначення механізмів протидії та запобігання корупційним 
проявам, а саме: 

– усунення корупціогенних факторів в проєктах розпорядчих та 
нормативно-правових актів; 

– детальний опис завдань і обов’язків посадових осіб виконавчого 
апарату обласної ради;  

– ведення та оформлення протоколів і стенограм пленарних засідань 
сесій обласної ради; 

– впровадження внутрішніх кодексів професійної етики, в яких 
детально виписуються стандарти поведінки посадових осіб виконавчого 
апарату у різноманітних типових ситуаціях, закладаються основи нульової 
терпимості до проявів корупції; 

– постійне оновлення знань у сфері законодавства з питань 
запобігання та виявлення корупції; 

– проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи стосовно заходів 
щодо запобігання корупції серед учасників Антикорупційної програми; 

– контроль за дотриманням вимог Антикорупційної програми; 
– створення ефективної системи виявлення, запобігання та 

врегулювання конфлікту інтересів серед учасників Антикорупційної програми; 
– проведення оцінки корупційних ризиків з метою їх актуалізації та 

обов’язкового включення їх до Антикорупційної програми; 
– недопущення порушень законодавства посадовими особами під час 

надання відповідей на інформаційні запити; 
– контроль за ефективним використанням майна, що знаходиться у 

спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст області. 
Детальний опис заходів стосовно усунення (мінімізації) корупційних 

ризиків, строки виконання заходів та відповідальні особи за їх виконання, 
ресурси та очікувані результати наведено у додатку 2 до звіту (додається) за 
результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності Івано-Франківської 
обласної ради, який включено до Антикорупційної програми. 



 
ІV. Навчання та заходи з поширення інформації щодо програм 

антикорупційного спрямування 
 
Ефективність Антикорупційної програми та якісне втілення 

передбачених нею стандартів та правил напряму залежить від заходів з 
навчання або підвищення кваліфікації посадових осіб виконавчого апарату 
обласної ради та депутатів обласної ради у сфері запобігання та виявлення 
корупції. 

Заходи з навчання повинні, крім належної якості як за формою, так і за 
своїм наповненням, відповідати передусім таким вимогам:  

– регулярності проведення; 
– практичному спрямуванню змісту (моделювання ситуацій із тим, щоб 

слухачі формували практичні навички реагування); 
– базуванню на прикладах із діяльності органу (насамперед, позитивні 

приклади поведінки конкретних працівників органу); 
– безпосередньому залученню учасників заходу до процесу навчання 

(надання переваги інтерактивним навчальним заходам і тестуванням над 
лекційною формою навчання). 

Тематика навчальних заходів визначається на підставі пропозицій 
голови обласної ради, посадових осіб виконавчого апарату обласної ради, 
депутатів обласної ради, голови комісії з оцінки корупційних ризиків у 
діяльності Івано-Франківської обласної ради за результатами оцінки 
корупційних ризиків у діяльності органу, результатів перевірок і службових 
розслідувань, звіту начальника відділу з питань запобігання та виявлення 
корупції виконавчого апарату обласної ради. 

У разі повідомлень щодо проведення семінарів, "круглих столів" та 
інших навчальних заходів Національним агентством з питань запобігання та 
виявлення корупції участь у навчанні буде брати начальник відділу з питань 
запобігання та виявлення корупції виконавчого апарату обласної ради. 
 

 
Навчання та заходи  

на 2021-2023 роки в Івано-Франківській обласній раді 
 

№  
з/п 

Назва заходу Цільова 
аудиторія 

Відповідальні за 
виконання 

Термін 
виконання 

1 "Електронне 
декларування". 
Підсумкове 
тестування 
слухачів 

Посадові особи 
виконавчого 
апарату 
обласної ради, 
депутати 
обласної ради 

Начальник відділу 
з питань 
запобігання та 
виявлення корупції 
виконавчого 
апарату обласної 
ради 

І квартал 
(січень-лютий) 
2022-2023 років 

2 "Конфлікт 
інтересів та його 
складові. 
Запобігання та 
врегулювання". 
Підсумкове 
тестування 
слухачів 

Посадові особи 
виконавчого 
апарату 
обласної ради, 
депутати 
обласної ради 

Начальник відділу 
з питань 
запобігання та 
виявлення корупції 
виконавчого 
апарату обласної 
ради 
 
 

ІІ квартал  
(травень-
червень) 
2022-2023 років 



№  
з/п 

Назва заходу Цільова 
аудиторія 

Відповідальні за 
виконання 

Термін 
виконання 

3 Обговорення 
теми "Здійснення 
публічних 
закупівель в 
контексті 
антикорупційного 
законодавства" 

Відділ з питань 
бухгалтерського 
обліку та 
матеріально-
технічного 
забезпечення 
виконавчого 
апарату 
обласної ради 

Начальник відділу 
з питань 
запобігання та 
виявлення корупції 
виконавчого 
апарату обласної 
ради, 
керуючий 
справами обласної 
ради 
 
 
 

ІІ  І квартал 
(вересень) 
2021-2023 років 

4 "Етичні вимоги 
до поведінки 
посадової особи 
місцевого 
самоврядування" 

Посадові особи 
виконавчого 
апарату 
обласної ради, 
депутати 
обласної ради 

Начальник відділу 
з питань 
запобігання та 
виявлення корупції 
виконавчого 
апарату обласної 
ради, Інститут 
гуманітарної 
підготовки та 
державного 
управління Івано-
Франківського 
національного 
технічного 
університету 
нафти і газу 
 
 

ІV квартал 
(жовтень-
листопад) 
2021-2023 років 

5 Оновлення та 
поповнення 
актуальної 
інформації 
антикорупційного 
спрямування у 
підрозділі 
"Запобігання 
проявам 
корупції" на 
офіційному сайті 
обласної ради та 
сторінці 
Facebook  
 
 
 
 
 
 

Читачі сайту та 
підписники 
сторінки 
Facebook 

Начальник відділу 
з питань 
запобігання та 
виявлення корупції 
виконавчого 
апарату обласної 
ради, заступник 
начальника відділу 
електронного 
забезпечення 
виконавчого 
апарату обласної 
ради 
 

Постійно, 
впродовж  
2021-2023 років 



№  
з/п 

Назва заходу Цільова 
аудиторія 

Відповідальні за 
виконання 

Термін 
виконання 

6 Висвітлення 
результатів 
моніторингу 
положень 
Антикорупційної 
програми, 
отримання 
зворотного 
зв’язку щодо її 
дієвості, 
обговорення 
програми з 
посадовими 
особами 
виконавчого 
апарату 
обласної ради та 
громадськістю 
 
 
 

Посадові особи 
виконавчого 
апарату 
обласної ради, 
депутати 
обласної ради, 
громадськість 

Начальник відділу 
з питань 
запобігання та 
виявлення корупції 
виконавчого 
апарату обласної 
ради, заступник 
начальника відділу 
електронного 
забезпечення 
виконавчого 
апарату обласної 
ради  

Щоквартально, 
впродовж дії 
Антикорупцій-
ної програми  

7 Проведення 
вступного 
інструктажу для 
вперше 
прийнятих на 
службу в органи 
місцевого 
самоврядування 
до виконавчого 
апарату 
обласної ради з 
питань: 

- - запобігання і 
протидії корупції; 
- основних 
положень 
Антикорупційної 
програми; 
- правил етичної 
поведінки 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Посадові особи 
виконавчого 
апарату 
обласної ради 

Керуючий 
справами обласної 
ради, начальник 
відділу з питань 
запобігання та 
виявлення корупції 
виконавчого 
апарату обласної 
ради, начальник 
відділу з питань 
правового 
забезпечення та 
роботи з 
персоналом 
виконавчого 
апарату обласної 
ради  

У перший 
робочий день 



№  
з/п 

Назва заходу Цільова 
аудиторія 

Відповідальні за 
виконання 

Термін 
виконання 

8 Проведення 
інструктажу для 
осіб, які 
звільняються з 
виконавчого 
апарату 
обласної ради, 
щодо обмежень 
після 
припинення 
діяльності, 
пов’язаної з 
виконанням 
функцій держави 
або місцевого 
самоврядування 
 
 

Посадові особи 
виконавчого 
апарату 
обласної ради 

Начальник відділу 
з питань 
запобігання та 
виявлення корупції 
виконавчого 
апарату обласної 
ради, начальник 
відділу з питань 
правового 
забезпечення та 
роботи з 
персоналом 
виконавчого 
апарату обласної 
ради 

Останній 
робочий день 
(день 
звільнення) 

9 Проведення 
опитування 
серед посадових 
осіб виконавчого 
апарату 
обласної ради з 
метою 
визначення 
потреб у 
навчаннях з 
питань 
антикорупційного 
спрямування 
 
 

Посадові особи 
виконавчого 
апарату 
обласної ради 

Начальник відділу 
з питань 
запобігання та 
виявлення корупції 
виконавчого 
апарату обласної 
ради 

Останній 
робочий день 
кварталу 
впродовж 2021-
2023 років 

10 Участь 
посадових осіб 
обласної ради у 
тренінгах з 
питань 
запобігання та 
виявлення 
корупції, що 
проводяться 
Національним 
агентством з 
питань 
запобігання 
корупції 
 
 
 
 

Посадові особи 
виконавчого 
апарату 
обласної ради 

Начальник відділу 
з питань 
запобігання та 
виявлення корупції 
виконавчого 
апарату обласної 
ради 

За 
повідомленням 
Національного 
агентства з 
питань 
запобігання 
корупції 



№  
з/п 

Назва заходу Цільова 
аудиторія 

Відповідальні за 
виконання 

Термін 
виконання 

11 Участь у 
програмі 
підвищення 
кваліфікації з 
питань 
запобігання 
корупції та 
забезпечення 
доброчесності 
 

Начальник 
відділу з питань 
запобігання та 
виявлення 
корупції 
виконавчого 
апарату 
обласної ради 

Начальник відділу 
з питань 
запобігання та 
виявлення корупції 
виконавчого 
апарату обласної 
ради 

За 
повідомленням 
Національного 
агентства з 
питань 
державної 
служби 

12 Тематичні 
семінари за 
запрошеннями 
громадських 
організацій у 
сфері 
запобігання 
корупції 

Посадові особи 
виконавчого 
апарату 
обласної ради, 
депутати 
обласної ради  

Начальник відділу 
з питань 
запобігання та 
виявлення корупції 
виконавчого 
апарату обласної 
ради 

За 
запрошенням 
громадських 
організацій 

 

V. Процедури щодо моніторингу, оцінювання виконання та 
періодичного перегляду Антикорупційної програми Івано-

Франківської обласної ради 

Начальник відділу з питань запобігання та виявлення корупції 
виконавчого апарату обласної ради спільно з постійною комісією обласної 
ради з питань захисту прав людини, законності та правопорядку здійснюють 
контроль за виконанням заходів, передбачених Антикорупційною програмою, 
а також щоквартально проводять моніторинг впровадження цих заходів 
шляхом оцінки результатів здійснення заходів за критеріями фактичного 
виконання заходів та їх впливу на очікувані результати з усунення або 
мінімізації корупційного ризику. 

Після виконання кожного із запланованих заходів Антикорупційної 
програми упродовж п’яти робочих днів відповідальний виконавець заходу 
подає інформацію начальнику відділу з питань запобігання та виявлення 
корупції виконавчого апарату обласної ради для проведення аналізу та 
підготовки щоквартального звіту про виконання заходів Антикорупційної 
програми і подає його на розгляд постійної комісії обласної ради з питань 
захисту прав людини, законності та правопорядку.  

Контроль за виконанням положень з реалізації засад загальної 
відомчої політики щодо запобігання та протидії корупції, заходів з усунення 
(мінімізації) корупційних ризиків та навчальних заходів полягає у фіксуванні 
прогресу та фактів виконання заходів, передбачених Антикорупційною 
програмою. 

Оцінка виконання заходів Антикорупційної програми здійснюється за 
такими критеріями: 

– своєчасності; 
– повноти реалізації визначених у ній заходів; 
– впливу результатів вжитих заходів стосовно дотримання вимог 

антикорупційного законодавства; 



– визначення рівня зменшення корупційних ризиків шляхом порівняння 
ситуації до прийняття Антикорупційної програми та після її впровадження. 

Комісія має за мету організацію механізмів зворотного зв’язку та інших 
внутрішніх комунікаційних процесів, які спрямовані на підтримку та постійне 
вдосконалення Антикорупційної програми. 

Захід вважається виконаним у повному обсязі у разі досягнення 
очікуваних результатів та своєчасно – у разі дотримання строків виконання. 

Звіт за результатами моніторингу виконання Антикорупційної програми 
направляється голові обласної ради і розміщується на офіційному сайті 
обласної ради.  

Беручи до уваги, що процес оцінки корупційних ризиків є постійним та 
направленим на визначення умов і причин корупційних правопорушень, 
обласна рада продовжує роботу щодо ідентифікації корупційних ризиків 
через постійно діючу комісію з оцінки корупційних ризиків у діяльності Івано-
Франківської обласної ради. 

Антикорупційна програма обласної ради може бути переглянута з 
наведених нижче причин: 

– за підсумками моніторингу ефективності запланованих заходів та 
наслідками проведеного оцінювання результатів їх здійснення; 

– після проведення додаткового оцінювання корупційних ризиків 
Антикорупційної програми; 

– встановлення недостатньої ефективності окремих заходів 
Антикорупційної програми; 

– доповнення за пропозиціями комісії з оцінки корупційних ризиків у 
діяльності Івано-Франківської обласної ради і постійної комісії обласної ради з 
питань захисту прав людини, законності та правопорядку шляхом прийняття 
рішення Івано-Франківською обласною радою; 

– надання Національним агентством з питань запобігання корупції 
пропозицій щодо удосконалення (конкретизації) положень Антикорупційної 
програми; 

– змін у законодавстві. 
Обов’язковою підставою для перегляду Антикорупційної програми є 

невідповідність її положень нормам затвердженої Антикорупційної стратегії та 
державної програми з її реалізації. 

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 або доопрацюванню у строки, визначені Національним агентством 
з питань запобігання корупції.  

Зміни до Антикорупційної програми затверджуються шляхом прийняття 
обласною радою відповідного рішення та оприлюднення на офіційному сайті 
обласної ради для відкритого доступу. 
 



VI. Завдання і заходи з виконання Антикорупційної програми  
Івано-Франківської обласної ради на 2021-2023 роки 

 

№ 
з/п 

Найменування 
завдання 

Найменування 
заходу 

Строк 
виконанн

я 

Відповідальні за 
виконання  

Індикатор 
виконання 

Джерела 
фінансу-

вання 

1 Контроль за 
дотриманням вимог 
Антикорупційної 
програми 
 

Постійний моніторинг 
за дотриманням 
вимог 
Антикорупційної 
програми  

Період дії 
Програми 

Начальник відділу з 
питань запобігання та 
виявлення корупції 
виконавчого апарату 
обласної ради, комісія з 
оцінки корупційних ризиків 
у діяльності Івано-
Франківської обласної 
ради, постійна комісія 
обласної ради з питань 
захисту прав людини, 
законності та 
правопорядку 

Мінімізація 
виникнення 
корупційного 
правопорушенн
я 

Не 
потребує 
фінансува
ння 

2 Системний підхід до 
забезпечення 
здійснення повноважень 
щодо запобігання 
корупції, удосконалення 
методів та механізмів 
протидії 
 

Координація 
діяльності 
структурних 
підрозділів 
виконавчого апарату 
обласної ради, 
депутатського 
корпусу обласної 
ради 

Період дії 
Програми 

Начальник відділу з 
питань запобігання та 
виявлення корупції 
виконавчого апарату 
обласної ради, постійна 
комісія обласної ради з 
питань захисту прав 
людини, законності та 
правопорядку, посадові 
особи виконавчого 
апарату обласної ради, 
депутати обласної ради 

Мінімізація 
виникнення 
корупційного 
правопорушенн
я 
 

Не 
потребує 
фінансува
ння 



№ 
з/п 

Найменування 
завдання 

Найменування 
заходу 

Строк 
виконан-

ня 

Відповідальні за 
виконання  

Індикатор 
виконання 

Джерела 
фінансув

ання 

3 Дотримання вимог 
антикорупційного 
законодавства при 
наданні відповідей на 
запити на інформацію, 
звернень громадян, 
установ, організацій 

Своєчасний, повний 
та об’єктивний 
розгляд запитів і 
звернень відповідно 
до законів України 
"Про доступ до 
публічної інформації" 
та "Про звернення 
громадян" 

Постійно 
 

Керуючий справами 
обласної ради, посадові 
особи виконавчого 
апарату обласної ради 

Мінімізація 
виникнення 
корупційного 
правопорушенн
я 
 

Не 
потребує 
фінансува
ння 

4 Забезпечення 
підготовки та публікації 
відкритих даних 
належної якості на 
виконання Закону 
України "Про доступ до 
публічної інформації" 

Дотримання 
принципів 
оперативності, 
прозорості, 
доступності та 
неупередженості в 
роботі особи, 
відповідальної за 
публікацію відкритих 
даних  

Постійно 
 

Начальник відділу з 
питань запобігання та 
виявлення корупції 
виконавчого апарату 
обласної ради, начальник 
відділу електронного 
забезпечення виконавчого 
апарату обласної ради 

Мінімізація 
виникнення 
корупційного 
правопорушенн
я 

Не 
потребує 
фінансува
ння 

5 Гарантування 
анонімності при 
отриманні повідомлень 
про корупцію через 
діючий канал зв’язку 
(електронна поштова 
скринька, телефонний 
зв'язок тощо)  

Організація розгляду 
та належного 
реагування на 
звернення про 
корупцію, що 
надійшло через 
електронну поштову 
скриньку, 
телефонний зв'язок 
тощо 

Постійно 
 

Начальник відділу з 
питань запобігання та 
виявлення корупції 
виконавчого апарату 
обласної ради, постійна 
комісія обласної ради з 
питань захисту прав 
людини, законності та 
правопорядку, виконавчий 
апарат обласної ради  

Виявлення 
корупційного 
правопорушенн
я 

Не 
потребує 
фінансува
ння 



№ 
з/п 

Найменування 
завдання 

Найменування 
заходу 

Строк 
виконан-

ня 

Відповідальні за 
виконання  

Індикатор 
виконання 

Джерела 
фінансув

ання 

6 Вжиття заходів щодо 
ефективного 
запобігання та 
врегулювання конфлікту 
інтересів, сумісництва, 
суміщення з іншими 
видами діяльності  

Надання роз’яснень 
посадовим особам 
виконавчого апарату 
обласної ради та 
депутатам обласної 
ради стосовно понять 
конфлікту інтересів, 
сумісництва і 
суміщення  
 
 
 

Постійно Начальник відділу з 
питань запобігання та 
виявлення корупції 
виконавчого апарату 
обласної ради, начальник 
відділу з питань правового 
забезпечення та роботи з 
персоналом виконавчого 
апарату обласної ради 

Мінімізація 
виникнення 
корупційного 
правопорушенн
я 
 

Не 
потребує 
фінансува
ння 

7 Підвищення рівня 
обізнаності у сфері 
антикорупційного 
законодавства 
 

Посилення знань 
щодо питань сутності 
корупції, чинників та 
передумов її 
виникнення та 
досвіду зарубіжних 
країн у здійсненні 
заходів щодо 
боротьби з корупцією 
 
 
 
 
 
 
 

 

Період дії 
Програми  

Начальник відділу з 
питань запобігання та 
виявлення корупції 
виконавчого апарату 
обласної ради, депутати 
обласної ради, начальники 
відділів, управлінь 
виконавчого апарату 
обласної ради 

Мінімізація 
шансів 
виникнення 
корупційного 
правопорушенн
я 

Не 
потребує 
фінансува
ння 



№ 
з/п 

Найменування 
завдання 

Найменування 
заходу 

Строк 
виконанн

я 

Відповідальні за 
виконання  

Індикатор 
виконання 

Джерела 
фінансув

ання 

8 Забезпечення в межах 
повноважень 
своєчасного подання 
декларацій осіб, 
уповноважених на 
виконання функцій 
держави або місцевого 
самоврядування 

Інформування, 
консультування та 
нагадування 
суб’єктам 
декларування про 
своєчасність подання 
декларацій осіб, 
уповноважених на 
виконання функцій 
держави або 
місцевого 
самоврядування 
 

Постійно  Начальник відділу з 
питань запобігання та 
виявлення корупції 
виконавчого апарату 
обласної ради 

Мінімізація 
шансів 
виникнення 
корупційного 
правопорушенн
я 

Не 
потребує 
фінансува
ння 

9 Інформування 
Національного 
агентства з питань 
запобігання корупції 
щодо неподання 
(несвоєчасного 
подання) декларації 
особами, 
уповноваженими на 
виконання функцій 
держави або місцевого 
самоврядування 

Перевірка факту 
своєчасного подання 
декларацій особами, 
уповноваженими на 
виконання функцій 
держави або 
місцевого 
самоврядування, 
посадовими особами 
виконавчого апарату 
обласної ради та 
депутатами обласної 
ради 
 
 
 

Постійно Голова обласної ради за 
поданням начальника 
відділу з питань 
запобігання та виявлення 
корупції виконавчого 
апарату обласної ради 

Мінімізація 
шансів 
виникнення 
корупційного 
правопорушенн
я 

Не 
потребує 
фінансува

ння 



№ 
з/п 

Найменування 
завдання 

Найменування 
заходу 

Строк 
виконанн

я 

Відповідальні за 
виконання  

Індикатор 
виконання 

Джерела 
фінансув

ання 

10 Контроль за 
ефективністю 
використання майна, що 
належить до спільної 
власності 
територіальних громад 
сіл, селищ, міст області  
 

Забезпечення 
виконання завдань 
щодо реалізації 
державної та 
регіональної політики 
у сфері управління 
майном спільної 
власності 
територіальних 
громад сіл, селищ, 
міст області 

Постійно  Управління з питань майна 
спільної власності 
територіальних громад 
області, постійна комісія 
обласної ради з питань 
захисту прав людини, 
законності та 
правопорядку, постійна 
комісія обласної ради з 
питань комунального 
майна та житлово-
комунального 
господарства 
 

Мінімізація 
шансів 
виникнення 
корупційного 
правопорушенн
я 

Не 
потребує 
фінансува

ння 

11 Посилення контролю за 
ефективністю та 
цільовим 
використанням 
публічних коштів задля 
мінімізації фінансових 
втрат 
 

Моніторинг цінових 
пропозицій при 
здійсненні 
допорогових 
закупівель  

Постійно Відділ з питань 
бухгалтерського обліку та 
матеріально-технічного 
забезпечення виконавчого 
апарату обласної ради 
 

Мінімізація 
шансів 
виникнення 
корупційного 
правопорушенн
я 

Не 
потребує 
фінансува

ння 

12 Забезпечення 
прозорості та законності 
при проведенні 
закупівельних процедур  

Підвищення 
кваліфікації осіб, 
відповідальних за 
здійснення 
закупівельних 
процедур 
 

Постійно Відділ з питань 
бухгалтерського обліку та 
матеріально-технічного 
забезпечення виконавчого 
апарату обласної ради 
 

Мінімізація 
шансів 
виникнення 
корупційного 
правопорушенн
я 

Не 
потребує 
фінансува

ння 



№ 
з/п 

Найменування 
завдання 

Найменування 
заходу 

Строк 
виконанн

я 

Відповідальні за 
виконання  

Індикатор 
виконання 

Джерела 
фінансув

ання 

13  Формування ідеї 
нетерпимості до проявів 
корупції шляхом 
взаємодії з інститутами 
громадянського 
суспільства та 
розповсюдження 
інформації щодо  
протидії корупції 

Оновлення та 
поповнення 
актуальної інформації 
антикорупційного 
спрямування у 
підрозділі 
"Запобігання проявам 
корупції" на 
офіційному сайті 
обласної ради та 
сторінці Facebook, 
виготовлення та 
розповсюдження 
інформаційних 
матеріалів, буклетів з 
питань запобігання та 
виявлення корупції 

Період дії 
Програми 

Начальник відділу з 
питань запобігання та 
виявлення корупції 
виконавчого апарату 
обласної ради, постійна 
комісія обласної ради з 
питань захисту прав 
людини, законності та 
правопорядку, керуючий 
справами обласної ради, 
начальник відділу 
електронного 
забезпечення виконавчого 
апарату обласної ради 

Мінімізація 
шансів 
виникнення 
корупційного 
правопорушенн
я 

Не 
потребує 
фінансува
ння 

 

Керівник Програми: 
Заступник голови обласної ради,  
голова комісії з оцінки  
корупційних ризиків у діяльності  
Івано-Франківської обласної ради            Палійчук М. В. 
                 ___ _____ 2021 р. 
 

Розробник Програми: 
Начальник відділу з питань 
запобігання та виявлення корупції  
виконавчого апарату обласної ради            Головатюк Л. Д. 
                 ___ _____ 2021 р.



 

ЗВІТ 
за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності 

Івано-Франківської обласної ради на 2021-2023 роки 
 

Процес оцінки корупційних ризиків у діяльності Івано-Франківської 
обласної ради складався з таких основних етапів: 
 – організаційно-підготовчі заходи; 
 – ідентифікація (виявлення) корупційних ризиків; 

– оцінка корупційних ризиків; 
– підготовка звіту за результатами корупційних ризиків. 
Організаційно-підготовчі заходи щодо оцінки корупційних ризиків у 

діяльності Івано-Франківської обласної ради передбачали прийняття, відповідно 
до Закону України "Про запобігання корупції", Івано-Франківською обласною 
радою рішення від 19.02.2021. № 79-4/2021 "Про комісію з оцінки корупційних 
ризиків у діяльності Івано-Франківської обласної ради", яким утворено комісію з 
оцінки корупційних ризиків у діяльності Івано-Франківської обласної ради (далі – 
Комісія), затверджено її склад та Положення про неї. Зазначене рішення 
оприлюднено на офіційному сайті Івано-Франківської обласної ради. 

Першочерговим завданням у роботі комісії стало розроблення робочого 
плану оцінки корупційних ризиків у діяльності Івано-Франківської обласної ради, 
в якому містилася інформація про об’єкти оцінки корупційних ризиків, джерела 
інформації для проведення оцінки корупційних ризиків, методи та способи 
оцінки корупційних ризиків, особи, відповідальні за проведення оцінки 
корупційних ризиків, строки проведення оцінки корупційних ризиків.  

Згідно з робочим планом об’єктами оцінки корупційних ризиків стали:  
– діяльність обласної ради та постійних комісій обласної ради; 
– виконавчий апарат обласної ради; 
– патронатна служба голови обласної ради; 

– відділ організаційної роботи виконавчого апарату обласної ради; 
– відділ з питань правового забезпечення та роботи з персоналом 

виконавчого апарату обласної ради; 
– відділ з питань запобігання та виявлення корупції виконавчого апарату 

обласної ради; 
– відділ документального забезпечення виконавчого апарату обласної 

ради; 
– відділ з питань земельних відносин та природних ресурсів виконавчого 

апарату обласної ради; 

– відділ електронного забезпечення виконавчого апарату обласної ради; 

– відділ з питань бухгалтерського обліку та матеріально-технічного 

забезпечення виконавчого апарату обласної ради; 

– відділ з питань міжнародної, міжрегіональної співпраці та проєктного 
менеджменту виконавчого апарату обласної ради; 

– управління з питань бюджету та контролю за виконанням делегованих 
повноважень виконавчого апарату обласної ради (відділ з питань бюджету 
управління з питань бюджету та контролю за виконанням делегованих 
повноважень виконавчого апарату обласної ради і відділ з питань делегованих 
повноважень та обласних програм управління з питань бюджету та контролю за 
виконанням делегованих повноважень виконавчого апарату обласної ради); 

– управління з питань майна спільної власності територіальних громад 
області. 



 

Наступним етапом процесу оцінки корупційних ризиків у діяльності Івано-
Франківської обласної ради стала ідентифікація вразливих до ризиків сфер 
діяльності обласної ради.  

При ідентифікації корупційних ризиків у діяльності Івано-Франківської 
обласної ради було проаналізовано зовнішнє та внутрішнє середовище 
обласної ради, її організаційна структура, діяльність постійних комісій обласної 
ради та проведено аналіз повноважень обласної ради відповідно до Закону 
України "Про місцеве самоврядування в Україні", дотримання вимог, заборон та 
обмежень, встановлених Законом України "Про запобігання корупції", інших 
питань, що виникають у діяльності обласної ради. 

Джерелами отримання інформації для ідентифікації корупційних ризиків 
були нормативно-правові акти Верховної Ради України, Президента України, 
Кабінету Міністрів України, рішення Івано-Франківської обласної ради, 
розпорядження голови Івано-Франківської обласної ради, положення про 
управління та відділи виконавчого апарату обласної ради, Положення про 
виконавчий апарат Івано-Франківської обласної ради, положення про постійні 
комісії обласної ради, посадові інструкції працівників виконавчого апарату 
обласної ради.  

До процесу з ідентифікації корупційних ризиків також залучалися 
працівники виконавчого апарату Івано-Франківської обласної ради, які надавали 
необхідну інформацію та пропозиції стосовно заходів з усунення (зменшення) 
рівня корупційних ризиків. 

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, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України за № 1718/29848 від 
28.12.2016 р., комісією ідентифіковано 21 корупційний ризик, із них 1 ризик із 
високою пріоритетністю, 8 ризиків із середньою пріоритетністю, 12 ризиків із 
низькою пріоритетністю. 

Опис ідентифікованих корупційних ризиків у діяльності Івано-Франківської 
обласної ради, чинники корупційних ризиків та можливі наслідки корупційного 
правопорушення чи правопорушення, пов’язаного з корупцією, міститься у 
додатку 1 до звіту (додається). 

Пропозиції щодо заходів із усунення виявлених корупційних ризиків, у 
тому числі осіб, відповідальних за їх виконання, строки та необхідні ресурси 
наведено у додатку 2 до звіту (додається).  

Результати оцінки ймовірності виникнення корупційних ризиків наведено у 
додатку 3 до звіту (додається). 

Результати оцінки наслідків корупційного правопорушення чи 
правопорушення, пов’язаного з корупцією, наведено у додатку 4 до звіту 
(додаються).  

Результати оцінки корупційних ризиків за кількісним рівнем та 
пріоритетність корупційних ризиків містяться відповідно у додатку 5 та додатку 6 
до звіту (додаються). 

 
 
 

Голова комісії з оцінки  
корупційних ризиків у діяльності  
Івано-Франківської обласної ради                                            Микола Палійчук 
                                                                                                       __._______.2021 р. 



 

Додаток 1 
до Звіту за результатами  
оцінки корупційних ризиків у діяльності  
Івано-Франківської обласної ради 

 
ОПИС 

ідентифікованих корупційних ризиків у діяльності Івано-Франківської 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. Прийняття рішень обласної ради 
на користь третіх осіб 

Можливість впливу на депутатів 
обласної ради у будь-який спосіб 
(шляхом надання матеріальної або 
іншої вигоди) задля прийняття ними 
рішення на користь зацікавлених осіб 
 
 

Особиста зацікавленість та 
недоброчесність посадових осіб та 
депутатів обласної ради, необізнаність з 
нормами антикорупційного 
законодавства 

Втрата репутації обласної 
ради, втрата репутації 
депутата обласної ради, 
прийняття 
неправомірного рішення 

2. Прийняття рішення обласної 
ради в умовах наявності 
дискреційних повноважень  

Ймовірність отримання неправомірної 
вигоди та надання переваг третім 
особам  

Особистий інтерес у задоволенні 
інтересів третіх осіб 

Втрата репутації обласної 
ради, втрата репутації 
депутата обласної ради, 
притягнення депутатів до 
відповідальності 



 

Ідентифікований корупційний 
ризик 

Опис ідентифікованого 
корупційного ризику 

Чинники корупційного ризику 

Можливі наслідки 
корупційного 

правопорушення чи 
правопорушення, 

пов’язаного з корупцією 

3. Можливість виникнення 
конфлікту інтересів, зокрема під 
час прийняття рішень обласною 
радою в умовах конфлікту інтересів 

Виникнення потенційного чи 
реального конфлікту інтересів може 
призвести до порушення 
антикорупційного законодавства, 
(прийняття рішень шляхом 
голосування в умовах конфлікту 
інтересів) 

Необізнаність з вимогами 
антикорупційного законодавства, власна 
матеріальна вигода 

Прийняття рішення в 
умовах реального чи 
потенційного конфлікту 
інтересів, вчинення 
корупційного 
правопорушення чи 
правопорушення, 
пов’язаного з корупцією, 
втрата репутації обласної 
ради 

4. Ризик недоброчесності депутатів 
обласної ради при здійсненні 
депутатських повноважень 

 

Матеріальна зацікавленість може 
впливати на результат прийняття 
рішень при здійсненні повноважень 
шляхом надання переваг третім 
особам 
 
 
 

Особистий інтерес депутатів обласної 
ради та зацікавленість у задоволенні 
інтересів третіх осіб, необізнаність з 
нормами антикорупційного 
законодавства та правилами етичної 
поведінки 

Втрата репутації обласної 
ради, втрата репутації 
депутата обласної ради, 
притягнення депутатів до 
відповідальності 

5. Недоброчесність посадових осіб 
виконавчого апарату та депутатів 
обласної ради при заповненні 
декларації особи, уповноваженої 
на виконання функцій держави або 
місцевого самоврядування 
 

Внесення завідомо недостовірної 
інформації в декларацію особи, 
уповноваженої на виконання функцій 
держави або місцевого 
самоврядування, несвоєчасне 
подання або неподання такої 
декларації 
 
 

Необізнаність із нормами 
антикорупційного законодавства, умисне 
приховування інформації, особиста 
зацікавленість 

Притягнення до 
відповідальності 
посадової особи та 
депутата обласної ради 



 

Ідентифікований корупційний 
ризик 

Опис ідентифікованого 
корупційного ризику 

Чинники корупційного ризику 

Можливі наслідки 
корупційного 

правопорушення чи 
правопорушення, 

пов’язаного з корупцією 

6. Зниження рівня відповідальності 
посадової особи обласної ради у 
зв’язку із наступним звільненням з 
посади 

Недотримання відповідною особою, 
яка звільняється, виконавської 
дисципліни, правил внутрішнього 
трудового розпорядку та 
відповідальності при прийнятті 
рішень 

Недостатній контроль за виконанням 
повноважень, покладених на особу, яка 
звільняється, зниження рівня мотивації 
та зацікавленості в ефективності 
прийняття рішень 
 

Втрата репутації 
посадової особи та 
обласної ради, 
притягнення до 
відповідальності за 
порушення 
законодавства 

7. Недотримання термінів 
оприлюднення проєктів рішень 
(прийнятих рішень) обласної ради 
та прийняття обласною радою 
рішень з порушенням процедури їх 
підготовки та розгляду  

Усвідомлене порушення 
передбачених нормативними актами 
строків оприлюднення проєктів 
рішень (прийнятих рішень) обласної 
ради або електронних петицій 

Зацікавленість інших осіб у порушенні 
процедури підготовки, розгляду і термінів 
оприлюднення рішень обласної ради, 
наявність конфлікту інтересів, особиста 
вигода 

Визнання прийнятих 
рішень нечинними у 
зв’язку з порушенням 
процедури, притягнення 
посадових осіб до 
адміністративної чи 
дисциплінарної 
відповідальності 

8. Втручання у діяльність 
конкурсної комісії з відбору 
кандидатів для заміщення 
вакантних посад у виконавчому 
апараті обласної ради третіх осіб з 
метою прийняття нею рішень на їх 
користь, надання членом 
конкурсної комісії переваги 
певному кандидату у зв’язку з 
особистою зацікавленістю у 
результатах конкурсного відбору  
 
 

Ймовірність втручання у роботу 
конкурсної комісії осіб, зацікавлених у 
результатах конкурсного відбору, 
сприятиме необ’єктивному 
оцінюванню кандидатів на посаду та 
прийняттю комісією упередженого 
рішення, що матиме вплив на 
кінцевий результат 

Особистий інтерес членів конкурсної 
комісії, наявність у члена конкурсної 
комісії майнового чи немайнового 
інтересу, зумовленого особистими, 
дружніми чи сімейними стосунками з 
кандидатом 

Судові процеси проти 
обласної ради, втрата 
репутації обласної ради, 
притягнення до 
відповідальності 
посадових осіб, і, як 
наслідок, – призначення 
на посаду особи з 
нижчими 
кваліфікаційними 
характеристиками  



 

Ідентифікований корупційний 
ризик 

Опис ідентифікованого 
корупційного ризику 

Чинники корупційного ризику 

Можливі наслідки 
корупційного 

правопорушення чи 
правопорушення, 

пов’язаного з корупцією 

9. Недоброчесність та/або 
особистий інтерес посадових осіб 
виконавчого апарату обласної ради 
під час опрацювання електронних 
петицій, запитів на інформацію, 
звернень установ, організацій та 
громадян  

Недоброчесність та наявність 
особистого інтересу у посадової 
особи, що виявляється у порушенні 
встановлених чинним 
законодавством та внутрішніми 
інструкціями вимог, процедур і 
термінів при наданні відповідей на 
електронні петиції, запити на 
інформацію, звернення установ, 
організацій та громадян 

Недостатній контроль з боку керівництва 
за опрацюванням запитів, звернень, 
електронних петицій (у тому числі в 
частині своєчасності та повноти 
відповіді, а також достовірності даних, які 
у ній зазначаються), наявність особистої 
зацікавленості при опрацюванні 
документів 
 
 

Втрата репутації 
посадової особи, підрив 
авторитету обласної 
ради, задоволення 
інтересів третіх осіб, 
судові процеси 
 

10. Ймовірність впливу 
зацікавлених осіб на працівників 
відділу правового забезпечення та 
роботи з персоналом виконавчого 
апарату обласної ради під час 
підготовки документів або 
безпосереднього представництва 
інтересів обласної ради у суді 

Можливість впливу зацікавлених осіб 
на посадовців відділу правового 
забезпечення та роботи з 
персоналом виконавчого апарату 
обласної ради у будь-який спосіб 
(шляхом надання матеріальної або 
іншої вигоди) з метою неналежного 
представництва інтересів обласної 
ради у суді 
 

Особистий інтерес у діях представників 
відділу правового забезпечення та 
роботи з персоналом виконавчого 
апарату обласної ради 

Втрата репутації обласної 
ради, затягування 
судового розгляду, нові 
судові процеси, фінансові 
витрати  

11. Ризик можливих 
маніпулятивних дій та 
домовленості під час розподілу 
коштів при наданні матеріальної 
допомоги заявникам 

Безпосередній контакт 
відповідального працівника 
виконавчого апарату обласної ради із 
заявниками під час прийому 
документів 
 

Наявність особистого інтересу в 
посадової особи  

Притягнення до 
відповідальності 
посадових осіб обласної 
ради, втрата репутації 
обласної ради 



 

Ідентифікований корупційний 
ризик 

Опис ідентифікованого 
корупційного ризику 

Чинники корупційного ризику 

Можливі наслідки 
корупційного 

правопорушення чи 
правопорушення, 

пов’язаного з корупцією 

12. Відсутність у посадових осіб та 
депутатів обласної ради належних 
знань щодо застосування норм 
антикорупційного законодавства 

Незнання антикорупційного 
законодавства може призвести до 
неумисного корупційного 
правопорушення чи правопорушення, 
пов’язаного з корупцією 
 

Непрофесіоналізм та 
безвідповідальність, байдуже ставлення 
до своїх професійних обов’язків 

Притягнення особи до 
відповідальності, підрив 
авторитету органу 
місцевого 
самоврядування 

13. Ризики при підготовці 
Антикорупційної програми  

Недоброчесність посадової особи,  
яка забезпечує підготовку проєкту 
Антикорупційної програми обласної 
ради 

Невисвітлення інформації про початок 
публічного обговорення проєкту 
Антикорупційної програми, відсутність 
факту обговорення її положень з 
працівниками виконавчого апарату 
обласної ради 

Неприйняття рішення 
обласною радою про 
затвердження 
Антикорупційної 
програми, 
непогодження 
Антикорупційної програми 
Національним агентством 
з питань запобігання 
корупції, підрив 
авторитету органу 
місцевого 
самоврядування 
 

14. Неякісний та несвоєчасний 
розгляд повідомлень, що надійшли 
через внутрішні та регулярні 
канали про можливі факти 
корупційного правопорушення або 
правопорушення, пов’язаного з 
корупцією 
 
 

Неврегульованість процедури 
опрацювання повідомлень осіб, які 
надають допомогу у запобіганні і 
протидії корупції (викривачів) 
 

Відсутність внутрішнього порядку щодо 
прийняття та розгляду повідомлення про 
можливі факти корупційного 
правопорушення або правопорушення, 
пов’язаного з корупцією 
 

Притягнення до 
відповідальності особи, 
яка здійснює розгляд 
повідомлень  



 

Ідентифікований корупційний 
ризик 

Опис ідентифікованого 
корупційного ризику 

Чинники корупційного ризику 

Можливі наслідки 
корупційного 

правопорушення чи 
правопорушення, 

пов’язаного з корупцією 

15. Ризик при проведенні 
спеціальної перевірки стосовно 
осіб, які претендують на зайняття 
посад, що передбачають зайняття 
відповідального або особливо 
відповідального становища 
 

Недостатність контролю за 
проведенням спеціальної перевірки 
стосовно осіб, які претендують на 
зайняття посад, що передбачають 
зайняття відповідального або 
особливо відповідального становища 
 

Відсутність закріпленої за організацію 
спеціальної перевірки особи та 
встановлення  персональної 
відповідальності за своєчасність 
проведення спеціальної перевірки, а 
також нерозголошення інформації, яка 
стала відома за результатами 
проведення такої перевірки  
 

Притягнення до 
відповідальності особи, 
відповідальної за 
організацію спеціальної 
перевірки 

16. Ризик недоброчесних дій осіб, 
які відповідальні за формування 
тендерної документації таким 
чином, що тільки одна компанія 
відповідатиме їм, тому конкуренція 
або обмежена, або неможлива 
 
 

Проведення процедури закупівлі 
товарів, робіт, послуг з урахуванням 
інтересів певних учасників торгів  

Відсутність знання норм 
антикорупційного законодавства, 
наявність особистого майнового 
(немайнового) інтересу 
 

Судові позови, нецільове 
використання бюджетних  
коштів, притягнення 
посадових осіб до 
відповідальності 

17. Наявність повноважень щодо 
визначення постачальників товарів, 
робіт та послуг при здійсненні 
допорогових закупівель  

Ймовірна зацікавленість посадових 
осіб з метою уникнення проведення 
процедур закупівель, передбачених 
Законом України "Про публічні 
закупівлі" 

Відсутність критеріїв відбору 
постачальників 
 

Втрата бюджетних коштів 
через завищення цін при 
закупівлі товарів, робіт та 
послуг, притягнення до 
відповідальності 
посадових осіб 
 
 



 

Ідентифікований корупційний 
ризик 

Опис ідентифікованого 
корупційного ризику 

Чинники корупційного ризику 

Можливі наслідки 
корупційного 

правопорушення чи 
правопорушення, 

пов’язаного з корупцією 

18. Ризик при здійсненні  
закупівель з метою уникнення 
закупівлі через застосування 
системи ProZorro 

 Можливість поділу предмету 
закупівлі з метою уникнення  закупівлі 
через застосування системи ProZorro 

Ймовірна зацікавленість посадових осіб, 
і, як наслідок, – поділ предмета закупівлі 
з метою уникнення проведення процедур 
закупівель, передбачених Законом 
України "Про публічні закупівлі" 
 
 
 
 

Порушення вимог Закону 
України "Про публічні 
закупівлі", фінансові 
втрати, притягнення до 
відповідальності 
посадових осіб 

19. Ризик при підготовці проєктів 
рішень обласної ради: щодо 
надання дозволів на розроблення 
відповідної землевпорядної 
документації, затвердження такої 
документації, передачі у власність 
або користування земель спільної 
власності територіальних громад 
сіл, селищ, міст області 
 
 
 
 
 
 
 

Надання переваги третім особам – 
заявникам 
 

Наявність особистого інтересу у 
посадової особи, непрофесійність 
посадових осіб щодо незнання 
процедури, визначеної чинним 
законодавством, при підготовці проєктів 
рішень обласної ради з питань 
розпоряджання землями спільної 
власності територіальних громад сіл, 
селищ, міст області 
 

Втрата репутації 
посадової особи, підрив 
авторитету обласної 
ради, задоволення 
інтересів третіх осіб, 
судові процеси 
 



 

Ідентифікований корупційний 
ризик 

Опис ідентифікованого 
корупційного ризику 

Чинники корупційного ризику 

Можливі наслідки 
корупційного 

правопорушення чи 
правопорушення, 

пов’язаного з корупцією 

20. Наявність дискреційних 
повноважень у посадових осіб 
управління з питань майна спільної 
власності територіальних громад 
області щодо підготовки проєктів 
рішень обласної ради: про оренду 
майна, надання згоди на невід’ємні 
покращення, згоди на 
приватизацію об’єктів, які 
перебувають у спільній власності 
територіальних громад сіл, селищ, 
міст області 
 

Недостатній контроль процедури 
щодо підготовки проєктів рішень 
обласної ради: про оренду майна, 
надання згоди на невід’ємні 
покращення, згоди на приватизацію 
об’єктів, які перебувають у спільній 
власності територіальних громад сіл, 
селищ, міст області 

Недоброчесність та особиста 
зацікавленість посадових осіб   

Втрата репутації обласної 
ради, притягнення  
осіб до відповідальності, 
судові процеси 

21. Ризики, пов’язані з конфліктом 
інтересів, під час подання 
кандидатур на призначення 
керівників підприємств, установ, 
організацій комунальної форми 
власності, органом управління яких 
є обласна рада 

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 

 
Голова комісії з оцінки  
корупційних ризиків у діяльності 
Івано-Франківської обласної ради                                                                                                                                                 Микола Палійчук 



 

Додаток 2 
до Звіту за результатами оцінки 
корупційних ризиків у діяльності  
Івано-Франківської обласної ради 

ТАБЛИЦЯ 
оцінених корупційних ризиків та заходів щодо їх усунення у діяльності Івано-Франківської обласної ради 

 
 

Ідентифікований 
корупційний 

ризик 

Пріоритет-
ність 

корупційного 
ризику 

(низька/ 
середня/ 
висока) 

Заходи щодо усунення 
корупційного ризику 

Особа (особи), 
відповідальна (і) за 
виконання заходу 

Строк 
виконання 

заходів щодо 
усунення 

корупційного 
ризику 

Ресурси 
для 

впрова-
дження 
заходів 

Очікувані 
результати 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Прийняття 
рішень обласної 
ради на користь 
третіх осіб 

Середня Проведення додаткового 
громадсько-правового аналізу 
проєктів рішень обласної ради 
за наявності даних, що можуть 
свідчити про прийняття 
рішення на користь 
зацікавлених осіб. 
 
Залучення представників 
громадськості (експертів, 
науковців) до підготовки 
проєктів рішень обласної ради 
з метою здійснення контролю 

Начальник відділу з 
питань запобігання 
та виявлення 
корупції виконавчого 
апарату обласної 
ради, начальник 
відділу з питань 
правового 
забезпечення та 
роботи з персоналом 
виконавчого апарату 
обласної ради, 
комісія з оцінки 
корупційних ризиків у 
діяльності Івано-
Франківської 
обласної ради 

З липня  
2021 року 
 
Щоквартально 
 
За умови 
надходження 
інформації про 
факти впливу на 
депутатів 

Не 
потребує 

Мінімізація 
чинників 
неправомірного 
впливу на 
депутатів 
обласної ради  



 

1 2 3 4 5 6 7 

  За наявності конкретних 
фактів, що можуть свідчити 
про вплив на депутатів 
обласної ради, підготовка 
звернення до Головного 
управління Національної 
поліції в Івано-Франківській 
області та розгляд таких 
фактів на засіданні комісії з 
оцінки корупційних ризиків у 
діяльності Івано-Франківської 
обласної ради. 
 

 
 

   

2. Прийняття 
рішення обласної 
ради в умовах 
наявності 
дискреційних 
повноважень 

Низька  Моніторинг начальником 
відділу з питань запобігання та 
виявлення корупції 
виконавчого апарату обласної 
ради процесу розробки 
проєктів рішень, особливо тих, 
суб’єктами подання яких є 
голова обласної ради та 
постійні комісії обласної ради 

Начальник відділу з 
питань запобігання 
та виявлення 
корупції виконавчого 
апарату обласної 
ради, начальник 
відділу з питань 
правового 
забезпечення та 
роботи з персоналом 
виконавчого апарату 
обласної ради 

З липня  
2021 року 
 
 
Період дії 
Програми 

Не 
потребує 

Зменшення 
корупційного 
ризику шляхом 
залучення 
громадського 
контролю на 
етапі 
підготовки 
проєктів рішень 
обласної ради, 
висвітлення їх 
розгляду 
постійними 
комісіями 
обласної ради 
з прямою 
трансляцією на 
сторінці 
обласної ради 
у мережі 
Facebook  



 

1 2 3 4 5 6 7 

3. Можливість 
виникнення 
конфлікту інтересів, 
зокрема під час 
прийняття рішень 
обласною радою в 
умовах конфлікту 
інтересів 

Середня  Розроблення внутрішнього 
механізму про порядок 
повідомлення депутатами 
обласної ради про конфлікт 
інтересів. 

 
Розміщення на сайті обласної 
ради інформації щодо заяв, 
поданих депутатами обласної 
ради, стосовно конфлікту 
інтересів та вжитих заходів 
для його врегулювання. 
 
Ознайомлення депутатів 
обласної ради із Методичними 
рекомендаціями щодо 
запобігання та врегулювання 
конфлікту інтересів, які 
затверджені рішенням 
Національного агентства з 
питань запобігання корупції 
від 29.09.2017 р. № 839, та 
видами відповідальності за 
вчинення дій в умовах 
конфлікту інтересів 
 

Начальник відділу з 
питань запобігання 
та виявлення 
корупції виконавчого 
апарату обласної 
ради, начальник 
відділу з питань 
правового 
забезпечення та 
роботи з персоналом 
виконавчого апарату 
обласної ради, 
комісія з оцінки 
корупційних ризиків у 
діяльності Івано-
Франківської 
обласної ради 

З липня  
2021 року 
 
 
Період дії 
Програми 

Не 
потребує 

Зменшення 
(мінімізація) 
корупційного 
ризику. 
 
Дотримання 
депутатами 
обласної ради 
вимог 
антикорупцій-
ного 
законодавства 
в частині 
виникнення 
конфлікту 
інтересів. 
 
Розробка 
інформаційної 
пам’ятки щодо 
запобігання та 
врегулювання 
конфлікту 
інтересів  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

1 2 3 4 5 6 7 

4. Ризик 
недоброчесності 
депутатів обласної 
ради при здійсненні 
депутатських 
повноважень 
 

Середня 
 

Розробка внутрішніх правил, 
що містять вимоги 
депутатської етики відповідно 
до Закону України "Про статус 
депутатів місцевих рад", та 
доведення їх до відома 
депутатів обласної ради. 
 
Проведення семінару для 
депутатів обласної ради на 
тему: "Етичні вимоги 
поведінки". 
 
Ознайомлення депутатів під 
час проведення Дня депутата 
в обласній раді із 
відповідальністю, яка 
встановлена за порушення 
антикорупційного 
законодавства.  
 
Посилення контролю за 
переліком документів при 
наданні депутатами обласної 
ради одноразової 
матеріальної допомоги на 
відповідність Положенню про 
порядок використання коштів 
Підпрограми “Фонд обласної 
ради на виконання 
депутатських повноважень” 

Начальник відділу з 
питань запобігання 
та виявлення 
корупції виконавчого 
апарату обласної 
ради, начальник 
відділу з питань 
правового 
забезпечення та 
роботи з персоналом 
виконавчого апарату 
обласної ради, 
керуючий справами 
обласної ради. 
 
Інститут гуманітарної 
підготовки та 
державного 
управління Івано-
Франківського 
національного 
технічного 
університету нафти і 
газу 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

04.10.2021 р. –  
30.12.2021 р. 
 
Період дії 
Програми 

Не 
потребує 

Мінімізація 
ризиків 
недоброчесно-
сті серед 
депутатського 
корпусу 
обласної ради. 
 
Розроблення 
Правил, що 
містять вимоги 
депутатської 
етики 
відповідно до 
Закону України 
"Про статус 
депутатів 
місцевих рад". 
 
Формування 
високих 
моральних 
цінностей 
депутатами 
обласної ради 



 

1 2 3 4 5 6 7 

5. Недоброчес- 
ність посадових 
осіб виконавчого 
апарату та 
депутатів обласної 
ради при 
заповненні 
декларації особи, 
уповноваженої на 
виконання функцій 
держави або 
місцевого 
самоврядування 

 

Висока Проведення для посадових 
осіб виконавчого апарату та 
депутатів обласної ради 
семінару на тему: "Електронне 
декларування".  
 
Розміщення інформації щодо 
проведення заходу та 
методичних рекомендацій при 
заповненні декларації особи, 
уповноваженої на виконання 
функцій держави або 
місцевого самоврядування, на 
сайті обласної ради. 
 
Випуск брошур-нагадувань 
щодо процесу декларування 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Начальник відділу з 
питань запобігання 
та виявлення 
корупції виконавчого 
апарату обласної 
ради, начальник 
відділу з питань 
правового 
забезпечення та 
роботи з персоналом 
виконавчого апарату 
обласної ради, 
відділ електронного 
забезпечення 
виконавчого апарату 
обласної ради 

04.10.2021 р. –  
30.12.2021 р. 
 
І квартал 2022-
2023 років 
 
Період дії 
Програми 

Не 
потребує 

Дотримання 
вимог 
антикорупцій-
ного 
законодавства 
в частині 
фінансового 
контролю. 
 
Мінімізація 
корупційних 
ризиків в 
обласній раді. 
 
Оприлюднення 
відповідної 
інформації на 
сайті обласної 
ради 
 



 

1 2 3 4 5 6 7 

6. Зниження рівня 
відповідальності 
посадової особи 
обласної ради у 
зв’язку із наступним 
звільненням з 
посади 

Низька  Посилення контролю з боку 
керівництва обласної ради та 
керуючого справами обласної 
ради за діяльністю 
працівників, які 
звільнятимуться з роботи у 
виконавчому апараті обласної 
ради. 
 
Розроблення правил про 
порядок прийняття та передачі 
діловодства (справ) і майна 
посадової особи виконавчого 
апарату, яка звільняється з 
виконавчого апарату обласної 
ради 

Начальник відділу з 
питань запобігання 
та виявлення 
корупції виконавчого 
апарату обласної 
ради, начальник 
відділу з питань 
правового 
забезпечення та 
роботи з персоналом 
виконавчого апарату 
обласної ради, 
керуючий справами 
обласної ради, 
відділ з питань 
бухгалтерського 
обліку та 
матеріально-
технічного 
забезпечення 
виконавчого апарату 
обласної ради 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Перед 
звільненням 
посадової особи 
виконавчого 
апарату 
обласної ради 
 
 
 
04.10.2021 р. –  
30.12.2021 р. 
 

Не 
потребує 

Зниження 
ймовірності 
вчинення 
корупційного 
правопорушен-
ня або 
правопорушен-
ня, пов’язаного 
з корупцією 
 
 



 

1 2 3 4 5 6 7 

7. Недотримання 
термінів 
оприлюднення 
проєктів рішень 
(прийнятих рішень) 
обласної ради та 
прийняття 
обласною радою 
рішень з 
порушенням 
процедури їх 
підготовки та 
розгляду 

Низька  Попередження відповідальних 
осіб виконавчого апарату 
обласної ради про 
персональну відповідальність 
за порушення законодавства 
щодо оприлюднення 
інформації. 
 
Встановлення додаткового  
контролю з боку начальника 
відділу з питань запобігання та 
виявлення корупції у 
виконавчому апараті обласної 
ради та керуючого справами 
обласної ради 

Начальник відділу з 
питань запобігання 
та виявлення 
корупції виконавчого 
апарату обласної 
ради, начальник 
відділу з питань 
правового 
забезпечення та 
роботи з персоналом 
виконавчого апарату 
обласної ради, 
відділ електронного 
забезпечення 
виконавчого апарату 
обласної ради, 
керуючий справами 
обласної ради 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

05.07.2021 р. –  
30.09.2021 р  
 
Період дії 
Програми 

Не 
потребує 

Зменшення 
(мінімізація) 
корупційного 
ризику. 
 
 
Дотримання 
посадовими 
особами 
виконавчого 
апарату 
обласної ради 
вимог Закону 
України "Про 
доступ до 
публічної 
інформації" 



 

1 2 3 4 5 6 7 

8. Втручання у 
діяльність 
конкурсної комісії з 
відбору кандидатів 
для заміщення 
вакантних посад у 
виконавчому 
апараті обласної 
ради третіх осіб з 
метою прийняття 
нею рішень на їх 
користь, надання 
членом конкурсної 
комісії переваги 
певному кандидату 
у зв’язку з 
особистою 
зацікавленістю у 
результатах 
конкурсного 
відбору  
 

Середня  Встановлення додаткового 
контролю за дотриманням 
вимог законодавства під час 
роботи комісії з відбору 
кандидатів для заміщення 
вакантних посад у 
виконавчому апараті обласної 
ради шляхом введення до її 
складу начальника відділу з 
питань запобігання та 
виявлення корупції 
виконавчого апарату обласної 
ради. 
 

Здійснення трансляції 
"наживо" роботи конкурсної 
комісії з відбору кандидатів 
для заміщення вакантних 
посад у виконавчому апараті 
обласної ради на сторінці 
обласної ради у мережі 
Facebook. 
 

Внесення змін до 
розпорядження голови 
обласної ради від  

11.07.2013 р. № 444-р "Про 

затвердження Порядку 
проведення конкурсу на 
заміщення вакантних посад у 
виконавчому апараті обласної 
ради" у зв’язку із 
повідомленням члена комісії 
про конфлікт інтересів 

Начальник відділу з 
питань запобігання 
та виявлення 
корупції виконавчого 
апарату обласної 
ради, начальник 
відділу з питань 
правового 
забезпечення та 
роботи з персоналом 
виконавчого апарату 
обласної ради, 
керуючий справами 
обласної ради 

05.07.2021 р. –  
30.09.2021 р  
 
Період дії 
Програми 

Не 
потребує 

Унеможливлен- 
ня впливу 
зацікавлених 
осіб на роботу 
комісії. 
 
Зменшення 
(мінімізація) 
корупційного 
ризику 
 
 



 

1 2 3 4 5 6 7 

9. Недоброчес-
ність та/або 
особистий інтерес 
посадових осіб 
виконавчого 
апарату обласної 
ради під час 
опрацювання 
електронних 
петицій, запитів на 
інформацію, 
звернень установ, 
організацій та 
громадян 

Низька  Попередження посадових осіб 
виконавчого апарату обласної 
ради, котрі забезпечують 
підготовку відповідей на 
електронні петиції, запити на 
інформацію, звернення 
установ, організацій та 
громадян, щодо 
відповідальності за порушення 
положень Закону України "Про 
доступ до публічної 
інформації". 
 
Посилення контролю 
начальниками відділів та 
управлінь виконавчого 
апарату обласної ради за 
виконавською дисципліною 
підлеглих  працівників  

Начальник відділу з 
питань запобігання 
та виявлення 
корупції виконавчого 
апарату обласної 
ради, начальники 
відділів та управлінь 
виконавчого апарату 
обласної ради 

З липня  
2021 року  

 
Щоразу при 
прийнятті на 
посаду у 
виконавчий 
апарат обласної 
ради нових 
працівників 

Не 
потребує 

Уникнення 
проявів 
недоброчесно-
сті посадових 
осіб 
виконавчого 
апарату 
обласної ради 
при наданні 
відповідей на 
електронні 
петиції, запити 
на інформацію, 
звернення 
установ, 
організацій та 
громадян. 
 
Підвищення 
ефективності 
роботи 
обласної ради  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

1 2 3 4 5 6 7 

10. Ймовірність 
впливу 
зацікавлених осіб 
на працівників 
відділу правового 
забезпечення та 
роботи з 
персоналом 
виконавчого 
апарату обласної 
ради під час 
підготовки 
документів або 
безпосереднього 
представництва 
інтересів обласної 
ради у суді 

Середня  Проведення періодичного 
моніторингу прийнятих 
судових рішень з боку 
керівництва обласної ради на 
предмет виявлення особистої 
заінтересованості у 
результатах розгляду тієї чи 
іншої справи. 
 
Закріплення у посадових 
інструкціях працівників відділу 
обов’язків щодо ведення 
претензійно-позовної роботи із 
встановленням вимог до осіб 
під час підготовки документів 
або безпосереднього 
представництва інтересів 
обласної ради у суді 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Керівництво 
обласної ради, 
начальник відділу з 
питань правового 
забезпечення та 
роботи з персоналом 
виконавчого апарату 
обласної ради 

З липня  
2021 року 
 
Період дії 
Програми 
 
Під час судових 
процесів  

Не 
потребує 

Зменшення 
(мінімізація) 
корупційного 
ризику  



 

1 2 3 4 5 6 7 

11. Ризик можливих 
маніпулятивних дій 
та домовленості під 
час розподілу 
коштів при наданні 
матеріальної 
допомоги 
заявникам 

Низька  Внесення змін до 
розпорядження голови 
обласної ради від 11.12.2020. 
№ 728-р "Про затвердження 
складу дорадчої комісії з 
питань виділення коштів на 
виконання депутатських 
повноважень з фонду голови 
обласної ради шляхом 
введення до її складу 
начальника відділу з питань 
запобігання та виявлення 
корупції виконавчого апарату 
обласної ради. 
 
Проведення роз’яснювальної 
роботи з посадовою особою, 
яка відповідальна за 
підготовку документів на 
розгляд комісії, стосовно 
дотримання антикорупційного 
законодавства 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Начальник відділу з 
питань запобігання 
та виявлення 
корупції виконавчого 
апарату обласної 
ради, відділ з питань 
бухгалтерського 
обліку та 
матеріально-
технічного 
забезпечення 
виконавчого апарату 
обласної ради, 
керуючий справами 
обласної ради 

З липня 2021 
року  
 
Період дії 
Програми  

Не 
потребує 

Дотримання 
вимог 
антикорупцій-
ного 
законодавства 
посадовими 
особами 
виконавчого 
апарату. 
 
Оприлюднення 
розпоряджень 
голови 
обласної ради 
про виділення 
одноразової 
матеріальної 
допомоги на 
сайті обласної 
ради 



 

1 2 3 4 5 6 7 

12. Відсутність у 
посадових осіб та 
депутатів обласної 
ради належних 
знань щодо 
застосування норм 
антикорупційного 
законодавства 

Низька  Участь у підвищенні 
кваліфікації за програмами, 
розробленими Національним 
агентством з питань 
запобігання корупції та 
Офісом розбудови 
доброчесності, щодо знань 
антикорупційного 
законодавства посадовими 
особами виконавчого апарату 
обласної ради та залучення 
до таких навчань депутатів 
обласної ради. 
 
Підвищення кваліфікації за 
програмами, розробленими 
НАЗК, 
з антикорупційного 
законодавства, проведення 
інформаційних заходів з 
питань запобігання корупції 

Комісія з оцінки 
корупційних ризиків у 
діяльності Івано-
Франківської 
обласної ради, 
постійна комісія 
обласної ради з 
питань захисту прав 
людини, законності 
та правопорядку, 
начальник відділу з 
питань запобігання 
та виявлення 
корупції виконавчого 
апарату обласної 
ради, начальник 
відділу з питань 
правового 
забезпечення та 
роботи з персоналом 
виконавчого апарату 
обласної ради 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

З липня  
2021 року 
 
Щоквартально 
 
Період дії 
Програми 

Не 
потребує 

Зменшення 
(мінімізація) 
корупційного 
ризику. 
 
Формування 
почуття 
нетерпимості 
до проявів 
корупції 
 



 

1 2 3 4 5 6 7 

13. Ризики при 
підготовці 
Антикорупційної 
програми 

Низька  Посилення контролю з боку 
керівництва обласної ради на 
усіх етапах підготовки 
Антикорупційної програми, 
зокрема в частині висвітлення 
роботи комісії з оцінки 
корупційних ризиків в 
діяльності Івано-Франківської 
обласної ради. 
 
Оприлюднення інформації 
щодо підготовки 
Антикорупційної програми на 
сторінці обласної ради у 
мережі Facebook 

Керівництво 
обласної ради, 
керуючий справами 
обласної ради, 
відділ з питань 
електронного 
забезпечення 
виконавчого апарату 
обласної ради, 
патронатна служба 
голови обласної 
ради 

На етапі 
підготовки 
(внесення змін) 
Антикорупційної 
програми. 
 
 
Період дії 
Програми  

Не 
потребує 

Усунення 
ризиків щодо 
затвердження 
Антикорупцій-
ної програми 
обласною 
радою та 
погодження її 
Національним 
агентством з 
питань 
запобігання 
корупції  

14. Неякісний та 
несвоєчасний 
розгляд 
повідомлень, що 
надійшли через 
внутрішні та 
регулярні канали 
про можливі факти 
корупційного 
правопорушення 
або 
правопорушення, 
пов’язаного з 
корупцією 
 
 
 
 
 

Низька Розроблення проєкту 
розпорядження голови 
обласної ради "Про 
затвердження Порядку 
організації роботи з 
повідомленнями про корупцію" 
 

Начальник відділу з 
питань запобігання 
та виявлення 
корупції виконавчого 
апарату обласної 
ради 

04.10.2021 р. –  
30.12.2021 р. 
 

Не 
потребує 

Врегулювання 
процедури 
розгляду 
повідомлень 
про можливі 
факти 
корупційного 
правопорушен-
ня  



 

1 2 3 4 5 6 7 

15. Ризик при 
проведенні 
спеціальної 
перевірки стосовно 
осіб, які 
претендують на 
зайняття посад, що 
передбачають 
зайняття 
відповідального 
або особливо 
відповідального 
становища 

Низька  Забезпечення проведення 
спеціальної перевірки шляхом 
попереднього пошуку 
відомостей про фізичну особу 
в Єдиному державному 
реєстрі осіб, які вчинили 
корупційні правопорушення 
або правопорушення, 
пов’язані з корупцією. 
 
Визначення відповідальної  
особи за проведення 
спеціальної перевірки у 
виконавчому апараті обласної 
ради 

Начальник відділу з 
питань правового 
забезпечення та 
роботи з персоналом 
виконавчого апарату 
обласної ради, 
начальник відділу з 
питань запобігання 
та виявлення 
корупції виконавчого 
апарату обласної 
ради 

05.07.2021 р. –  
30.09.2021 р  
 
При прийнятті на 
роботу осіб, які 
претендують на 
зайняття посад, 
що 
передбачають 
зайняття 
відповідального 
або особливо 
відповідального 
становища 
 

Не 
потребує 

Зменшення 
(мінімізація) 
корупційного 
ризику. 
 
Дотримання 
вимог 
антикорупцій-
ного 
законодавства 
посадовими 
особами 
виконавчого 
апарату, які 
відповідальні 
за проведення 
спеціальної 
перевірки 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

1 2 3 4 5 6 7 

16. Ризик 
недоброчесних дій 
осіб, які 
відповідальні за 
формування 
тендерної 
документації таким 
чином, що тільки 
одна компанія 
відповідатиме їм, 
тому конкуренція 
або обмежена, або 
неможлива 

Середня  Додатковий контроль з боку 
керівництва обласної ради, 
залучення начальника відділу 
з питань запобігання та 
виявлення корупції у 
виконавчому апараті обласної 
ради. 
 
Розробка внутрішньої політики 
закупівель, яка повинна 
передбачати детальну 
регламентацію прав та 
обов’язків відповідальних за 
публічні закупівлі осіб, 
визначати систему контролю 
за прийнятим рішенням. 
 
Обговорення теми з членами 
тендерного комітету 
"Здійснення публічних 
закупівель в контексті 
антикорупційного 
законодавства". 
 
Забезпечення проходження 
навчальних курсів щодо 
підвищення кваліфікації з цієї 
тематики  

Начальник відділу з 
питань запобігання 
та виявлення 
корупції у 
виконавчому апараті 
обласної ради, 
начальник відділу з 
питань 
бухгалтерського 
обліку та 
матеріально-
технічного 
забезпечення 
виконавчого апарату 
обласної ради 

Постійно 
 
ІІІ-ІV квартали 
2021 року 
 
Період дії 
Програми 

Не 
потребує 

Зниження 
ризик-
індикаторів про 
потенційне 
порушення 
тендерної 
документації. 
 
Члени 
тендерного 
комітету 
попереджені 
про наслідки 
порушення 
законодавства 
щодо 
здійснення 
публічних 
закупівель та 
антикорупцій-
ного 
законодавства 
із зазначенням 
статей 
нормативно-
правових актів, 
якими 
встановлена 
відповідаль-
ність, та 
санкції, які вони 
передбачають 
 
 



 

1 2 3 4 5 6 7 

17. Наявність 
повноважень щодо 
визначення 
постачальників 
товарів, робіт та 
послуг при 
здійсненні 
допорогових 
закупівель 

Середня  Додатковий контроль з боку 
керівництва обласної ради та 
начальника відділу з питань 
запобігання та виявлення 
корупції у виконавчому апараті 
обласної ради при укладенні 
прямих договорів про 
закупівлю робіт та послуг. 
 
Проведення внутрішнього 
аудиту для оцінки виконання 
договорів 

Керівництво 
обласної ради, 
начальник відділу з 
питань запобігання 
та виявлення 
корупції у 
виконавчому апараті 
обласної ради, 
начальник відділу з 
питань 
бухгалтерського 
обліку та 
матеріально-
технічного 
забезпечення 
виконавчого апарату 
обласної ради 

05.07.2021 р. –  
30.09.2021 р. 
 
Щоквартально 
 
Період дії 
Програми 

Не 
потребує 

Зменшення 
(мінімізація) 
корупційного 
ризику. 
 
 
Виключення 
ймовірності 
особистої 
зацікавленості 
та 
дискреційних 
повноважень 
під час 
планування 
закупівель осіб, 
які 
відповідальні 
за закупівлю 
товарів, робіт 
та послуг 
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18. Ризик при 
здійсненні 
закупівель з метою 
уникнення закупівлі 
через застосування 
системи ProZorro 

Середня  Запровадження попереднього 
аналізу контрагентів та 
візування начальником відділу 
з питань запобігання та 
виявлення корупції у 
виконавчому апараті обласної 
ради  прямих договорів. 
 
Ознайомлення посадових осіб 
відділу з питань 
бухгалтерського обліку та 
матеріально-технічного 
забезпечення виконавчого 
апарату обласної ради з 
рекомендаціями 
Національного агентства з 
питань запобігання корупції 
щодо типових корупційних 
ризиків у публічних закупівлях 
з метою уникнення таких 
ризиків у діяльності обласної 
ради 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Начальник відділу з 
питань запобігання 
та виявлення 
корупції у 
виконавчому апараті 
обласної ради, 
начальник відділу з 
питань 
бухгалтерського 
обліку та 
матеріально-
технічного 
забезпечення 
виконавчого апарату 
обласної ради 

З липня  
2021 року 
 
Постійно 
 
Період дії 
Програми 

Не 
потребує 

Зменшення 
(мінімізація) 
корупційного 
ризику. 
 
 
Недопущення 
порушень 
вимог Закону 
України "Про 
публічні 
закупівлі" 



 

1 2 3 4 5 6 7 

19. Ризик при 
підготовці проєктів 
рішень обласної 
ради: щодо 
надання дозволів 
на розроблення 
відповідної 
землевпорядної 
документації, 
затвердження такої 
документації, 
передачі у 
власність або 
користування 
земель спільної 
власності 
територіальних 
громад сіл, селищ, 
міст області 
 

Низька Встановлення додаткового 
контролю з боку керівництва 
обласної ради та 
попередження про 
персональну відповідальність  
щодо виключення 
дискреційних повноважень та 
ймовірного приватного 
інтересу при підготовці 
проєктів рішень обласної ради 
відповідальної  посадової 
особи виконавчого апарату. 
 
Розробка порядку 
опрацювання матеріалів для 
підготовки проєктів рішень 
обласної ради: щодо надання 
дозволів на розроблення 
відповідної землевпорядної 
документації, затвердження 
такої документації, передачі у 
власність або користування 
земель спільної власності 
територіальних громад сіл, 
селищ, міст області 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Керівництво 
обласної ради, 
начальник відділу з 
питань земельних 
відносин та 
природних ресурсів 
виконавчого апарату 
обласної ради. 
керуючий справами 
обласної ради  

Період дії 
Програми 
 
04.10.2021 р. –  
30.12.2021 р. 
 

Не 
потребує 

Зменшено 
ймовірність 
вчинення 
корупційних та 
пов’язаних із 
корупцією 
правопору-
шень.  
 
Недопущення 
порушень 
вимог 
законодавства 
у сфері 
земельних 
відносин 



 

1 2 3 4 5 6 7 

20. Наявність 
дискреційних 
повноважень у 
посадових осіб 
управління з 
питань майна 
спільної власності 
територіальних 
громад області 
щодо підготовки 
проєктів рішень 
обласної ради: про 
оренду майна, 
надання згоди на 
невід’ємні 
покращення, згоди 
на приватизацію 
об’єктів, які 
перебувають у 
спільній власності 
територіальних 
громад сіл, селищ, 
міст області 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Низька  Посилення контролю з боку 
керівництва обласної ради та 
начальника відділу з питань 
запобігання та виявлення 
корупції виконавчого апарату 
обласної ради за процесом 
підготовки проєктів рішень 
обласної ради про оренду 
майна, надання згоди на 
невід’ємні покращення, згоди 
на приватизацію об’єктів, які 
перебувають у спільній 
власності територіальних 
громад сіл, селищ, міст 
області. 
 
Підвищення рівня обізнаності 
з антикорупційним 
законодавством шляхом 
участі у навчальних програмах 
з відповідних питань 

Керівництво 
обласної ради, 
начальник відділу з 
питань запобігання 
та виявлення 
корупції виконавчого 
апарату обласної 
ради, постійна 
комісія обласної 
ради з питань 
комунального майна 
та житлово-
комунального 
господарства 

Постійно  
 
05.07.2021 р. –  
30.09.2021 р  
 
Період дії 
Програми 
 

Не 
потребує 

Зменшення 
(мінімізація) 
корупційного 
ризику. 
 
Недопущення 
порушень 
вимог чинного 
законодавства 
щодо оренди 
та приватизації 
комунального 
майна 



 

1 2 3 4 5 6 7 

21. Ризики, 
пов’язані з 
конфліктом 
інтересів, під час 
подання 
кандидатур на 
призначення 
керівників 
підприємств, 
установ, 
організацій 
комунальної форми 
власності, органом 
управління яких є 
обласна рада 

Низька Надання роз’яснень та 
консультацій членам комісії 
щодо запобігання та 
врегулювання конфлікту 
інтересів і наслідки від 
прийнятого рішення в умовах 
конфлікту інтересів. 
 
Попередження про 
відповідальність за порушення 
антикорупційного 
законодавства 

Начальник відділу з 
питань запобігання 
та виявлення 
корупції виконавчого 
апарату обласної 
ради, начальник 
відділу з питань 
правового 
забезпечення та 
роботи з персоналом 
виконавчого апарату 
обласної ради, 
постійна комісія 
обласної ради з 
питань комунального 
майна та житлово-
комунального 
господарства 
 

З липня  
2021 року 
 
Період дії 
Програми 

Не 
потребує 

Зменшення 
(мінімізація) 
корупційного 
ризику. 
 
Розроблено 
внутрішній 
механізм 
повідомлення 
членом комісії 
про конфлікт 
інтересів та 
подальші дії у 
зв’язку з таким 
конфліктом 
інтересів 
 

 
 

Голова комісії з оцінки  
корупційних ризиків у діяльності  
Івано-Франківської обласної ради              Палійчук М. В. 



 

Додаток 3 
до Звіту за результатами оцінки 
корупційних ризиків у діяльності 
Івано-Франківської обласної ради  

 
 

РЕЗУЛЬТАТИ 
оцінки ймовірності виникнення корупційного ризику 

(за трибальною шкалою) 
 

Ідентифіковані 
ризики 

Ймовірність 

Низький 
 

Середній Високий 

Ризик 1 - 2 - 

Ризик 2 1 - - 

Ризик 3 - 2 - 

Ризик 4 - 2 - 

Ризик 5 - - 3 

Ризик 6 1 - - 

Ризик 7 1 - - 

Ризик 8 - 2 - 

Ризик 9  1 - - 

Ризик 10 - 2 - 

Ризик 11 1 - - 

Ризик 12 1 - - 

Ризик 13 1 - - 

Ризик 14 1 - - 

Ризик 15 1 - - 

Ризик 16 - 2 - 

Ризик 17 - 2 - 

Ризик 18 - 2 - 

Ризик 19 1 - - 

Ризик 20 1 - - 

Ризик 21 1 - - 

 
 

Голова комісії з оцінки  
корупційних ризиків у діяльності  
Івано-Франківської обласної ради         Палійчук М. В. 

 
 

  



 

Додаток 4 
до Звіту за результатами оцінки 
корупційних ризиків у діяльності 
Івано-Франківської обласної ради  

 
 

РЕЗУЛЬТАТИ 
оцінки наслідків корупційного правопорушення чи правопорушення,  

пов’язаного з корупцією 
(за трибальною шкалою) 

 

Ідентифіковані 
ризики 

Наслідки 

Низький 
 

Середній Високий 

Ризик 1 - 2 - 

Ризик 2 - 2 - 

Ризик 3 - 2 - 

Ризик 4 - 2 - 

Ризик 5 - - 3 

Ризик 6 - 2 - 

Ризик 7 - 2 - 

Ризик 8 - 2 - 

Ризик 9  - 2 - 

Ризик 10 - 2 - 

Ризик 11 - 2 - 

Ризик 12 - 2 - 

Ризик 13 - 2 - 

Ризик 14 - 2 - 

Ризик 15 - 2 - 

Ризик 16 - 2 - 

Ризик 17 - 2 - 

Ризик 18 - 2 - 

Ризик 19 - 2 - 

Ризик 20 - 2 - 

Ризик 21 - 2 - 

 
 
 

Голова комісії з оцінки  
корупційних ризиків у діяльності  
Івано-Франківської обласної ради         Палійчук М. В. 
  



 

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

 
 

РЕЗУЛЬТАТИ 
оцінки корупційних ризиків за кількісним рівнем  

 
 

Ідентифі-
ковані 
ризики 

Ймовірність 
виникнення 

корупційного 
правопорушення 

чи 
правопорушення, 

пов’язаного з 
корупцією  

Наслідки 
виникнення 

корупційного 
правопорушення чи 

правопорушення, 
пов’язаного з 

корупцією 

Пріоритет-
ність  

Оцінка 

Ризик 1 2 2 4(2х2) середня 

Ризик 2 1 2 2(1х2) низька 

Ризик 3 2 2 4(2х2) середня 

Ризик 4 2 2 4(2х2) середня 

Ризик 5 3 3 9(3х3) висока 

Ризик 6 1 2 2(1х2) низька 

Ризик 7 1 2 2(1х2) низька 

Ризик 8 2 2 4(2х2) середня 

Ризик 9  1 2 2(1х2) низька 

Ризик 10 2 2 4(2х2) середня 

Ризик 11 1 2 2(1х2) низька 

Ризик 12 1 2 2(1х2) низька 

Ризик 13 1 2 2(1х2) низька 

Ризик 14 1 2 2(1х2) низька 

Ризик 15 1 2 2(1х2) низька 

Ризик 16 2 2 4(2х2) середня 

Ризик 17 2 2 4(2х2) середня 

Ризик 18 2 2 4(2х2) середня 

Ризик 19 1 2 2(1х2) низька 

Ризик 20 1 2 2(1х2) низька 

Ризик 21 1 2 2(1х2) низька 

 
 
 
Голова комісії з оцінки  
корупційних ризиків у діяльності  
Івано-Франківської обласної ради                                                               Палійчук М. В. 

 
 

  



 

Додаток 6 
до Звіту за результатами оцінки 
корупційних ризиків у діяльності 
Івано-Франківської обласної ради  

 
 

ПРІОРИТЕТНІСТЬ 
корупційних ризиків 

(за шкалою балів) 
 

Наслідок Ймовірність 

Низька Середня  Висока 

Високий - - 9(3х3) 

Середній  4(2х2) 
4(2х2) 
4(2х2) 
4(2х2) 
4(2х2) 
4(2х2) 
4(2х2) 
4(2х2) 

 

Низький 2(1х2) 
2(1х2) 
2(1х2) 
2(1х2) 
2(1х2) 
2(1х2) 
2(1х2) 
2(1х2) 
2(1х2) 
2(1х2) 
2(1х2) 
2(1х2) 

  

 
 

 
 

Голова комісії з оцінки  
корупційних ризиків у діяльності  
Івано-Франківської обласної ради                                                             Палійчук М. В. 

 
 
 

 


