






Додаток № 1
ЗАТВЕРДЖУЮ:
Голова Комісії з оцінки корупційних ризиків

іейкіна
ВО «Укрдержліспроект»

Н..І.Б;:

«19» грудня 2022

ЗВІТ з оцінки корупційних ризиків та заходів щодо їх усунення 
у діяльності ВО «Укрдержліспроект»

№ 
Коруп
ційного 
ризику

Ідентифікований 
корупційний ризик

Проаналізовані функції

Пріоритетність 
корупційного 

ризику (низька/ 
середня/ 
висока)

Опис, чинник корупційного 
ризику

Можливі 
наслідки 

правопорушення 
(корупційного 

чи пов’язаного з 
корупцією)

Заходи щодо 
усунення корупційного 

ризику

Особи, відповідальні 
за виконання заходу

Строк 
виконання 

заходу щодо 
усунення 

корупційного 
ризику

Очікуваний 
результат

Ризик 1 Можливість порушень 
функцій управління 
об’єднанням, 
організаційної структури, 
зловживання при розподілі 
повноважень і обов’язків.

Використання посадовими 
особами
об’єднання делегованих 
повноважень в особистих 
цілях або на користь третіх 
осіб всупереч інтересам 
об’єднання.

Низька Прийняття рішень, участь у 
прийнятті рішень чи 
здійснення повноважень 
об’єднання в умовах 
конфлікту інтересів.

Неповідомлення під час 
здійснення повноважень про 
наявність конфлікту 
інтересів у порядку 
передбаченому чинним 
законодавством.

Зловживання 
повноваженнями. 
Перевищення меж 
делегованих повноважень.

Відсутність знання норм 
анти корупційного 
законодавства.

Притягнення 
осіб до 
відповідальності, 
підрив авторитету 
об’єднання.

Чітко визначити 
функціональні 
обов’язки працівників 
та посадових осіб 
об’єднання.
Контроль діяльності 
посадових осіб та 
працівників.
Забезпечити контроль 
за своєчасністю 
повідомлення 
працівниками 
об’єднання свого 
безпосереднього 
керівника про 
наявність у нього 
реального чи 
потенційного 
конфлікту інтересів.

Вжиття заходів щодо 
недопущення або 
врегулювання 
реального конфлікту 
інтересів.

Керівники 
структурних 
підрозділів.

Завідувач сектору 
правового 
забезпечення.

Уповноважений з 
анти кору п ці йної 
діяльності

Постійно Усунення 
коруп
ційних 
ризиків.



Додаток № 1
№ 

Кору fl- 
ЦІЙ ного 
ризику

Ідентифікований 
корупційний ризик

IIроанадізовані функції

Пріоритетність 
корупційного 

ризику (низька/ 
середня/ 
висока)

Опис, чинник корупційного 
ризику

Можливі 
наслідки 

правопорушення 
(корупційного 

чи пов'язаного з 
корупцією)

Заходи щодо 
усунення корупційного 

ризику

Особи, відповідальні 
за виконання заходу

(’ трок 
виконання 

заходу щодо 
усунення 

корупційного 
ризику

Очікуваний 
результат

Ризик 2 Неналежне виконання 
вимог Закону України 
«Про запобігання 
корупції», допущення 
конфлікту інтересів, 
пов’язаного із спільною 
роботою близьких осіб.

Неналежний контроль за 
дотриманням 
працівниками об’єднання 
обмежень щодо 
сумісництва та суміщення 
з іншими видами 
діяльності, що може 
призвести до відповідного 
порушення.

Середня Неналежне виконання 
вимог Закону України «Про 
запобігання корупції» 
працівниками об’єднання, 
яке може призвести до 
вчинення корупційного чи 
пов’язаного з корупцією 
правопорушення, порушити 
інші права осіб.

Неповідомлення 
працівником об’єднання про 
наявність у нього реального 
чи потенційного конфлікту 
інтересів, вчинення 
працівником дій та прийняття 
рішень в умовах реального 
конфлікту інтересів з метою 
отримання неправомірної 
вигоди.

Порушення працівниками 
об’єднання Закону України 
«Про запобігання корупції» 
в частині встановлених 
обмежень щодо сумісництва 
та суміщення з іншими 
видами діяльності. Не 
інформованість працівників 
про нормативно-правові 
акти та внутрішні 
розпорядчі документи, яким 
керується структурний 
підрозділ при виконанні 
його функцій.

Втрата репутації 
об'єднання.

Притягнення 
осіб до 
відповідальності, 
судові справи.

Вжиття заходів щодо 
недопущення або 
врегулювання 
реального конфлікту 
інтересів.

Уповноважений з 
антикорупційної 
діяльності.

Начальники та 
заступники 
начальників 
відділів та 
секторів.

Начальники 
лісовпорядних 
експедицій.

Постійно Усунення 
коруп
ційного 
ризику.



Додаток № 1
№ 

Корун- 
ЦІННОГО 
ризику

Ідентифікований 
корупційний ризик

Проаналізовані функції

Пріоритетність 
корупційного 

ризику (низька/ 
середня/ 
висока)

Опис, чинник корупційного 
ризику

Можливі 
наслідки 

правопорушення 
(корупційного 

чи пов’язаного з 
корупцією)

Заходи щодо 
усунення корупційного 

ризику

Особи, відповідальні 
за виконання заходу

Строк 
виконання 

заходу щодо 
усунення 

корун цінного 
ризику

Очікуваний 
результат

Недоброчесність 
працівників об’єднання, 
незнання положень 
законодавства.

Ризик 3 Неповідомлення 
претендентом на зайняття 
вакантної посади про 
потенційний чи реальний 
конфлікт інтересів, 
подання претендентом на 
посаду недостовірних 
відомостей.

Середня Недоброчесність 
працівників, незнання 
положень законодавства.

Притягнення 
осіб до 
відповідальності.

Попередження 
претендентів на 
посаду про 
відповідальність за 
подання 
недостовірних 
відомостей про себе.

Відділ кадрів.

Уповноважений з 
анти кору п ці йної 
діяльності.

Постійно Усунення 
умов та 
причин 
виникнення 
коруп
ційного 
правопо
рушення.

Ризик 4 Можливий вплив 
зацікавлених осіб на 
відповідального за 
підготовку тендерної 
документації працівника 
об’єднання з метою 
встановлення 
дискримінаційних вимог 
для потенційних учасників 
торгів.

Середня Лобіювання посадовими 
особами об’єднання під час 
проведення процедур 
закупівель товарів, робіт, 
послуг інтересів певних 
компаній (учасників 
закупівель) шляхом 
встановлення 
дискримінаційних вимог у 
тендерній документації. 
Неналежне виконання 
працівниками об’єднання 
своїх службових 
повноважень, приховування 
працівником об'єднання, 
який безпосередньо 
залучений до організації 
процедури закупівлі, 
наявного у нього конфлікту 
інтересів, бажання отримати 
неправомірну вигоду.

Порушення 
законодавства у 
сфері закупівель. 
Неефективне 
(зайве) 
використання 
коштів.

Порушення вимог 
чинного 
законодавства, 
збільшення витрат 
підприємства, 
судові справ.

Здійснення контролю 
та моніторингу щодо 
укладених договорів.

Застосування 
об’єктивно 
необхідних, 
обгрунтованих 
технічних, якісних та 
кількісних 
характеристик 
п редм ета за ку п і вл і.

Особи, 
відповідальні за 
підготовку 
тендерної 
документації.

Головний 
бухгалтер.

Завідувач сектору 
правового 
забезпечення.

Уповноважений з 
анти корун ці йної 
діяльності.

Постійно Усунення 
коруп
ційного 
ризику.



Додаток № I
№ 

Коруп
ції! ного 
ризику

Ідентифікований 
корупиійннй ризик

Проаналізовані функції

Пріоритетність 
корупційного 

ризику (низька/ 
середня/ 
висока)

Опис, чинник корупційного 
ризику

Можливі
наслідки 

правопорушення 
(корупційного 

чи пов’язаного з 
корупцією)

Заходи щодо 
усунення корупційного 

ризику

Особи, відповідальні 
за виконання заходу

Строк 
виконання 

заходу щодо 
усунення 

корупційного 
ризику

Очікуваний 
результат

Ризик 5 Можливі порушення 
посадовими особами 
повноважень у сфері 
використання коштів 
шляхом неефективного, 
нераціонального 
використання.

Середня Використання працівниками 
службових повноважень для 
отримання матеріальної або 
іншої особистої вигоди для 
себе чи інших осіб.

Використання ресурсів у 
власних цілях з метою 
отримання неправомірної 
вигоди.

Навмисне завищення 
обсягів замовлень для 
використання надлишку в 
особистих цілях.

Неповернення отриманих у 
персональне користування 
матеріальних ресурсів після 
звільнення з роботи.

Можливі 
фінансові втрати. 
Вчинення 
корупційного 
правопорушення.

Попередження 
працівників про 
недопустимість 
використання 
матеріальних ресурсів 
для інших, не 
викликаних 
службовою 
необхідністю цілей. 
В обов’язковому 
порядку облік 
ресурсів, наданих 
працівникам в 
особисте 
користування, 
проведення 
персональних звірок 
таких ресурсів. 
Повернення 
матеріальних ресурсів 
(наданих у тимчасове 
користування)перед 
звільненням з роботи.

Бухгалтерія 
об’єднання.

Група 
господарського 
обслуговування.

Начальники та 
заступники 
начальників 
відділів та 
секторів. 
Начальники 
лісовпорядних 
експедицій.

Постійно Усунення 
коруп
ційного 
ризику.

Зменшення 
ймовірності 
виникнення 
корупцій
ного 
правопору
шення або 
порушення 
пов’язаного 
з коруп
цією.

Ризик 6 Можливі зловживання при 
розпорядженні 
матеріальними ресурсами.

Середня Використання працівниками 
службових повноважень для 
отримання матеріальної або 
іншої особистої вигоди для 
себе чи інших осіб.

Можливі 
фінансові втрати.

Вчинення 
корупційного 
правопорушення.

Проведення звірок 
наявних матеріальних 
ресурсів із 
визначеними 
відомостя,х про 
придбання та 
списання 
(утилізацію).

Бухгалтерія 
об’єднання.

Група 
господарського 
обслуговування.

Постійно Усунення 
коруп
ційного 
ризику.



Додаток №J__
№ 

Корун- 
цій ного 
ризику

Ідентифікований 
корупиійннй ризик

Проаналізовані функції

Пріоритетність 
корупційного 

ризику (низька/ 
середня/ 
висока)

Опис, чинник корупційного 
ризику

Можливі 
наслідки 

правопорушення 
(корупційного 

чи пов’язаного з 
корупцією)

Заходи щодо 
усунення корупційного 

ризику

Особи, відповідальні 
із виконання заходу

Строк 
ННКОИЯІИІИ 
заходу щодо 

усунення 
коруїшіііного 

ризику

Очікуваний 
результат

Штучне заниження 
експлуатаційних 
характеристик м ате р іал ь н и х 
ресурсів, що перебувають у 
користуванні з метою їх 
подальшого списання 
(утилізації) чи замінії.

Проведення 
інвентаризації та 
оцінки матеріальних 
ресурсів.

.Зменшення 
(імовірності 
виникнення 
корун ЦІЙ-, 
ного 
правопору
шення або 
порушення 
пов’язаного 
з коруп
цією.

Голова комісії:
БАБЕИКІНА Наталія Леонідівна
Члени комісії:
КАРАВАЄВ Вадим Сергійович 
ВАСЬКЕВИЧ Микола Станіславович 
УЛІТ1НА Тетяна Миколаївна 
ГЕРАСИМЧУК Сергій Миколайович 
МУДРЯК Наталія Миколаївна

Уповноважений з антикорупційної діяльності

Завідувач сектору правового забезпечення
Головний економіст, начальник планово-економічного відділу
Головний бухгалтер
Провідний інженер з охорони праці
Начальник групи господарського обслуговування


