
Додаток 3 

до Антикорупційної програми НАВС 

 

Оцінка корупційних ризиків у діяльності НАВС та заходи з їх усунення   

Ідентифікований 

корупційний 

ризик 

Пріоритетність 

корупційного 

ризику  

(низька/ 

середня/ 

висока) 

Чинники  

корупційного 

ризику 

Можливі 

наслідки 

правопорушення 

(корупційного 

чи пов’язаного з 

корупцією), 

спричинених 

цим ризиком 

Заходи щодо 

усунення 

корупційного 

ризику 

Відповідальний 

за виконання 

заходу 

Строк 

виконан-

ня заходу  

Очікуваний 

результат  

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Управління персоналом 

1) Допущення 

конфлікту 

інтересів, 

пов’язаного із 

спільною 

роботою 

близьких осіб 

Низька Порушення при 

прямій 

організаційній або 

правовій залежності 

підлеглого 

працівника від 

керівника, в тому 

числі через 

вирішення (участь у 

вирішенні) певних 

питань (прийняття 

на роботу, 

звільнення з роботи, 

застосування 

заохочень, 

дисциплінарних 

стягнень, надання 

вказівок, доручень 

тощо, контролю за їх 

Не очікується 

фінансових втрат; 

втрата репутації 

серед працівників 

органів влади. 

Передбачено 

адміністративну 

та дисциплінарну 

відповідальність 

Постійний 

контроль 

керівництва, 

вжиття заходів 

щодо 

недопущення 

виникнення, або ж 

врегулювання 

реального, 

потенційного 

конфлікту 

інтересів тощо 

Керівники 

структурних 

підрозділів, 

Мякота В.І., 

Степанчук О.В.,  

Мотлях О.І. 

 

Березень-

грудень 

2017 року 

Усунення 

корупційного 

ризику. 

Зменшення 

ймовірності 

виникнення 

правопорушення, 

пов’язаного з 

корупцією 
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виконанням) 

2) Зловживання 

під час 

призначення 

кандидатів на 

вакантні посади в 

академії, 

незабезпечення 

прозорого 

відбору  

Низька Втручання у 

діяльність 

працівників відділу 

кадрового 

забезпечення третіх 

осіб з метою впливу 

на прийняття ними 

рішень, 

неповідомлення 

працівником відділу 

кадрового 

забезпечення про 

наявний конфлікт 

інтересів може 

призвести до вжиття 

ним заходів щодо 

переконання 

керівництва відділу 

приймати те чи інше 

рішення 

Не очікується 

фінансових втрат; 

втрата репутації 

серед працівників 

органів влади. 

Передбачено 

дисциплінарну 

відповідальність 

Здійснювати 

контроль за 

процесом 

призначення 

кандидатів на 

вакантні посади в 

академії  

Мякота В.І., 

Степанчук О.В.,  

Мотлях О.І. 

 

Березень-

грудень 

2017 року 

Усунення 

корупційного 

ризику. 

Зменшення 

ймовірності 

виникнення 

правопорушення, 

пов’язаного з 

корупцією 

3) Надання 

посадовою 

особою переваги 

кандидатам на 

вступ до вищих 

навчальних 

закладів через 

вплив третіх осіб. 

Низька Втручання у 

діяльність 

Приймальної комісії 

академії третіх осіб з 

метою впливу на 

прийняття нею 

рішень, 

неповідомлення 

членом Приймальної 

комісії академії про 

наявний конфлікт 

інтересів може 

Фінансові втрати 

не очікуються, 

утрата репутації 

серед працівників 

органів влади. 

Передбачає 

дисциплінарну 

відповідальність 

Запровадження 

через офіційний 

веб-портал 

академії 

анкетування 

громадян про 

дотримання  

НАВС 

законодавства під 

час вступної 

кампанії. 

 

Кравець В.М., 

Буренко О.В. 

 

У день 

початку 

проведен-

ня 

вступної 

кампанії  

 

Усунення 

корупційного 

ризику. 

Зменшення 

ймовірності 

виникнення 

корупційного 

правопорушення 
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призвести до вжиття 

ним заходів щодо 

переконання інших 

членів приймати те 

чи інше рішення 

 

Проведення 

аналізу 

анкетування  з 

метою виявлення 

фактів можливих 

порушень та  

усунення умов їх 

виникнення у 

подальшому. 

Кравець В.М. Щомісяця, 

протягом 

вступної 

кампанії 

2. Управління матеріальними ресурсами 
1) Можливі 
зловживання при 
використанні 
матеріальних 
ресурсів 

Низька Використання 

ресурсів у власних 

цілях з метою 

отримання 

неправомірної 

вигоди. 
Умисне завищення 
обсягів замовлень 
для використання 
надлишку з 
особистих мотивів 

Можливі фінансові 
втрати, вчинення 
корупційного 
правопорушення 

Попередити 

співробітників про 

недопустимість 

використання 

матеріальних 

ресурсів академії 

для інших, не 

викликаних 

службовою 

необхідністю, 

цілей 

Керівники 

структурних 

підрозділів, 

Романюк М.Л. 

ІІ квартал 

2017 року 

 

 

 

 

 

Усунення 

корупційного 

ризику. 

Зменшення 

ймовірності 

виникнення 

корупційного 

правопорушення 
В обов’язковому 

порядку 

обліковувати 

Керівники 

структурних 

підрозділів, 

ІV 

квартал 

2017 року 
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ресурси, надані 

(передані) 

працівникам 

академії в 

особисте 

користування (на 

зберігання), 

проводити 

періодичні звірки 

таких ресурсів та 

потреб у їх 

подальшому 

персональному 

користуванні 

(зберіганні) 

Гуцалюк С.А., 

Романюк М.Л. 

2) Можливі 

зловживання при 

розпорядженні 

матеріальними 

ресурсами 

Низька Штучне заниження 

експлуатаційних 

характеристик 

матеріальних 

ресурсів, що 

перебувають у 

користуванні з 

метою їх 

подальшого 

списання 

(утилізації) чи 

заміни. 

Заниження вартості 

майна, що підлягає 

списанню 

(утилізації) з 

метою його 

подальшого 

Можливі 
фінансові втрати, 
вчинення 
корупційного 
правопорушення 

Проводити звірки 

наявних 

матеріальних 

ресурсів із 

зазначеними у 

відомостях про 

придбання та 

списання 

(утилізацію) 

Керівники 

структурних 

підрозділів, 

Гуцалюк С.А., 

Романюк М.Л. 

ІV 

квартал 

2017 року 

Усунення 

корупційного 

ризику. 

Зменшення 

ймовірності 

виникнення 

корупційного 

правопорушення 

Проводити 
інвентаризацію та 
оцінку 
матеріальних 
ресурсів 

Керівники 

структурних 

підрозділів, 

Гуцалюк С.А., 

Романюк М.Л. 

ІV 

квартал 

2017 року 
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придбання 

3. Публічні закупівлі  
1) Непрозоре 
проведення 
закупівельних 
процедур 

Висока Фальсифікація 
документів 
працівниками 
академії. 
Розголошення 
працівником одному 
з учасників 
процедури 
закупівель 
конфіденційної 
інформації щодо 
пропозицій інших 
учасників 

Можливі фінансові 
втрати, 
притягнення осіб 
до 
відповідальності, 
втрата репутації, 
судові процеси 
проти академії 

Забезпечити 

належне 

документування 

дій кожного етапу, 

усіх прийнятих 

рішень в рамках 

процедури 

закупівлі, а також 

будь-яких 

контактів з 

учасниками 

процедури 

закупівлі, або 

спроб таких 

контактів з їх 

боку, збереження 

відповідних 

документів; 

здійснювати 

заходи щодо 

збереження та 

нерозголошення 

змісту одержаних 

конкурсних 

пропозицій до їх 

офіційного 

розкриття 

Комітет з 

конкурсних 

торгів 

Протягом 

року 

під час 

проведен-

ня 

процедур 

закупівлі 

Усунення 

корупційного 

ризику. 

Зменшення 

ймовірності 

виникнення 

корупційного 

правопорушення 

4. Внутрішній контроль  

1) Неправомірне 

використання в 

особистих цілях 

Середня Наявність у 

працівника 

особистого 

Не очікується 

фінансових втрат. 

Втрата репутації 

Здійснення 

постійного 

моніторингу   

Керівники 

структурних 

підрозділів, 

Березень-

грудень 

2017 року 

Усунення 

корупційного 

ризику. 
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службової 

інформації, 

отриманої під час 

виконання 

службових 

обов’язків  

майнового 

(немайнового) 

інтересу 

серед працівників 

академії. 

Вчинення 

корупційного 

правопорушення 

виконання правил  

етичної поведінки 

та відповідних 

принципів і норм, 

відстеження 

випадків 

зловживань 

службовим 

становищем 

Мякота В.І., 

Степанчук О.В. 

 

Зменшення 

ймовірності 

виникнення 

корупційного 

правопорушення 

 


