
Додаток 1 

до Звіту за результатами оцінки корупційних 

ризиків у діяльності Апарату Верховної Ради 

України 

 

Опис ідентифікованих корупційних ризиків 

у діяльності Апарату Верховної Ради України, 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 
Фінансова діяльність 

1. Ймовірність наявності 

приватного інтересу під час 

складання бюджетного 

запиту та планування 

майбутніх видатків, а також 

при визначенні черговості 

виконання документів при 

здійсненні розрахунків за 

укладеними договорами з 

урахуванням виділених 

асигнувань на поточний 

місяць 

Наявність у державного службовця 

можливості задовольнити свій  

приватний інтерес під час складання 

бюджетного запиту та планування 

майбутніх видатків, а також при 

визначенні черговості виконання 

документів при здійсненні розрахунків 

за укладеними договорами з 

урахуванням виділених асигнувань на 

поточний місяць 

Приватний інтерес, механізм 

визначення черговості виконання 

документів при здійсненні 

розрахунків за укладеними 

договорами з урахуванням 

виділених асигнувань на поточний 

місяць. Недостатній контроль під 

час планування видатків до 

кошторису 

Притягнення посадових 

осіб до відповідальності, 

втрата репутації Апарату,  

фінансові втрати Апарату 

2.  Ймовірність зловживань 

посадовими особами під 

час видачі народним 

депутатам України коштів 

для компенсації вартості 

оренди житла або винайму 

готельного номера 

Наявність у державного службовця 

можливості задовольнити свій  

приватний інтерес під час вирішення 

питання вирішення питання про видачу 

народним депутатам України коштів 

для компенсації вартості оренди житла 

або винайму готельного номера 

Приватний інтерес, механізм 

визначення  видачі народним 

депутатам України коштів для 

компенсації вартості оренди житла 

або винайму готельного номера . 

Недостатній контроль під час видачі 

відповідних коштів 

Притягнення посадових 

осіб до відповідальності, 

втрата репутації Апарату,  

фінансові втрати Апарату 
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Організація правової роботи 

3. Ймовірність наявності 

приватного інтересу під час  

безпосереднього  

представництва інтересів 

Апарату в судах 

Відповідно до Кодексу 

адміністративного судочинства 

України, Цивільного процесуального, 

Господарського процесуального 

кодексів України кожна сторона 

зобов’язана довести обставини, на які 

вона посилається, як на підставу своїх 

вимог і заперечень, крім законодавчо 

визначених випадків. Згідно з частиною 

другою статті 71 Кодексу 

адміністративного судочинства України 

в адміністративних справах про 

протиправність рішень, дій чи 

бездіяльності суб’єкта владних 

повноважень обов’язок щодо 

доказування правомірності свого 

рішення, дії чи бездіяльності 

покладається на відповідача, якщо він 

заперечує проти адміністративного 

позову. За таких обставин неналежне 

представництво інтересів у суді з метою 

отримання неправомірної вигоди або 

прийняття такої вигоди чи прийняття 

обіцянки/пропозиції такої вигоди для 

себе чи інших осіб може призвести до 

недоведеності правомірності рішення, 

дії чи бездіяльності суб’єкта владних 

повноважень 

Можлива недоброчесність 

державного службовця, який 

здійснює представництво інтересів 

Апарату в суді 

Необґрунтовані судові 

рішення у справах, в  

яких однією зі сторін є  

Апарат, за наслідком чого 

можливе порушення 

законних прав та інтересів 

Апарату 

Управління персоналом 

4. Можливість впливу з боку 

посадових або інших осіб  

(членів конкурсної комісії) 

на результати етапу 

розв’язання ситуаційних 

Можливість впливу з боку посадових 

або інших осіб (членів конкурсної  

комісії) на результати етапу розв’язання 

ситуаційних завдань та визначення їх 

результатів конкурсу на зайняття посад 

Можлива недоброчесність осіб, які 

мають доступ до обраного 

ситуаційного завдання 

Притягнення посадових 

осіб до відповідальності, 

втрата репутації Апарату, 

судові процеси за участю 

Апарату 
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завдань та визначення їх 

результатів конкурсу на 

зайняття посад державної 

служби 

державної служби шляхом 

попереднього ознайомлення кандидатів 

з обраним ситуаційним завданням 

5. Можливість впливу члена 

конкурсної комісії (шляхом  

переконання інших членів) 

на прийняття комісією 

необґрунтованого рішення 

Можливість впливу члена конкурсної 

комісії (шляхом переконання інших 

членів) на прийняття комісією 

необґрунтованого рішення, зокрема з  

особистою зацікавленістю у результатах  

конкурсного відбору 

Можлива недоброчесність членів 

конкурсної комісії 

Притягнення посадових 

осіб до відповідальності, 

втрата репутації Апарату, 

судові процеси за участю 

Апарату 

Матеріально-технічне забезпечення 

6. Ймовірність зловживань під 

час використання 

матеріальних ресурсів 

Можливість використання 

працівниками Апарату матеріальних 

ресурсів у власних цілях з метою 

отримання особистої вигоди. Навмисне 

завищення обсягів замовлень для 

використання надлишків у особистих 

цілях 

Недоброчесність посадової особи 

Апарату, бажання отримати 

особисту вигоду, здійснення 

планування потреби в коштах без 

отримання необхідних розрахунків 

та обґрунтувань 

Втрата репутації Апарату, 

необґрунтовані фінансові 

витрати 

7. Ймовірність безпідставного 

прийняття рішення про 

списання матеріальних 

цінностей з метою їх 

подальшого використання у 

власних потребах 

посадовими особами 

Апарату та посадовими 

особами юридичних осіб, 

що знаходяться у сфері 

управління Апарату та 

Управління справами 

Апарату 

Можливість підготовки структурними 

підрозділами Апарату пропозицій про 

списання матеріальних цінностей за 

відсутності підстав, порушення порядку 

списання матеріальних цінностей. 

Списання матеріальних ресурсів, які не 

втратили ознаки активу та можуть бути 

використані, відновлені, з метою зняття 

їх з обліку та подальшого використання 

у власних потребах 

Недоброчесність працівників 

Апарату та юридичних осіб, що 

знаходяться у сфері управління  

Апарату та Управління справами 

Апарату. Заінтересованість в 

отриманні неправомірної вигоди або 

прийняття такої вигоди чи 

прийняття обіцянки/пропозиції такої 

вигоди для себе чи інших осіб 

Втрата репутації Апарату, 

необґрунтовані фінансові 

витрати 

Сфера публічних закупівель 

8. Ймовірність встановлення 

дискримінаційних вимог до 

Встановлення необґрунтованих вимог 

для потенційних учасників процедури 

закупівлі з метою надання переваги 

Наявність приватного інтересу 

посадових осіб замовника щодо 

Втрата репутації Апарату, 

необґрунтовані фінансові 

витрати, подання 
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учасників процедури 

публічної закупівлі 

окремим учасникам («укрупнення» 

лотів для обмеження конкуренції) 

надання переваги окремим 

учасникам процедури закупівлі 

суб’єктами скарги про 

порушення законодавства 

у сфері публічних 

закупівель, отримання 

товарів, робіт, послуг 

низької якості 

9. Ймовірність встановлення 

необґрунтованої 

(завищеної) ціни договору, 

штучне завищення обсягів 

закупівлі 

Штучне завищення обсягів закупівлі, 

завищення очікуваної вартості закупівлі 

та ціни договору в умовах змови 

посадових осіб замовника та 

потенційних контрагентів 

Наявність приватного інтересу у 

посадових осіб щодо формування 

плану закупівель, визначення  

предмета закупівлі, обсягу та 

очікуваної вартості товарів, робіт,  

послуг 

Штучне завищення обсягів 

закупівлі, завищення 

очікуваної вартості 

закупівлі та ціни договору 

в умовах змови посадових 

осіб замовника та 

потенційних контрагентів 

10. Поділ предмета закупівлі Здійснення закупівель, що може 

призводити до необґрунтовано високих 

фінансових витрат, сприяти вчиненню 

корупційного чи пов’язаного з 

корупцією правопорушення 

Механізм внутрішньої процедури 

проведення закупівель 

Втрата репутації Апарату, 

необґрунтовані фінансові 

витрати 

11. Ймовірність укрупнення 

предмета закупівлі, що 

може призвести до 

мінімізації конкуренції 

Штучне «укрупнення» предмета 

закупівлі із зазначенням сукупності 

таких технічних або інших споживчих 

характеристик товару (послуг, робіт), 

яким може відповідати лише один 

виробник в умовах, коли кожне 

найменування може бути закуплене 

окремо та бути представлене різними 

виробниками 

Недостатній контроль за 

підготовкою тендерної документації 

Втрата репутації Апарату, 

необґрунтовані фінансові 

витрати 

Експертно-аналітичне забезпечення 

12. Ймовірність незаконного 

впливу зацікавлених осіб на 

працівників Апарату, які 

здійснюють експертно-

аналітичне опрацювання 

(підготовку) законопроектів 

та проектів актів чи 

Проведення експертизи, здійснення 

аналітичного опрацювання, підготовка 

текстів проектів актів чи документів 

працівниками Апарату під час 

виконання своїх повноважень з 

урахуванням прохання, вимоги чи 

Можлива недоброчесність 

державного службовця, який 

здійснює експертно-аналітичну 

діяльність 

Притягнення посадових 

осіб до відповідальності, 

втрата репутації Апарату 
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документів з метою 

отримання неправомірного 

результату 

іншого впливу зацікавленої особи з 

метою одержання неправомірної вигоди 

Організація роботи із запобігання та виявлення корупції 

13. Ймовірність вчинення 

посадовими особами 

підприємств, установ та 

організацій, що належать до 

сфери управління Апарату 

та Управління справами 

Апарату, корупційних та 

пов'язаних з корупцією 

правопорушень 

Недостатнє врегулювання взаємодії 

уповноваженого підрозділу Апарату з 

уповноваженими підрозділами 

(уповноваженими особами) 

підприємств, установ і організації, що 

належить до сфери управління Апарату 

та Управління справами Апарату. 

Недостатній контроль за проведенням 

антикорупційних заходів у 

підприємствах, установах та 

організаціях, які віднесені до сфери 

управління Апарату та Управління 

справами Апарату 

Відсутній механізм здійснення 

моніторингу за дотриманням 

антикорупційного законодавства 

посадовими особами юридичних 

осіб, що знаходяться у сфері 

управління Апарату та Управління 

справами Апарату 

Притягнення посадових 

осіб до відповідальності, 

втрата репутації Апарату 

14. Ймовірність порушення 

вимог законодавства щодо 

взаємодії з викривачами в 

Апараті 

Недостатнє врегулювання взаємодії із 

викривачами відповідно до вимог 

Закону України «Про запобігання 

корупції». 

Недостатній контроль за дотриманням 

прав викривачів 

Відсутній внутрішній механізм із 

взаємодії із викривачами та захисту 

їх прав 

Притягнення посадових 

осіб до відповідальності, 

втрата репутації Апарату 

Управління об’єктами державної власності, що належать до сфери управління Апарату та Управління справами Апарату 

15. Можливість задоволення 

посадовими особами 

Апарату та Управління 

справами Апарату, 

підприємств, установ та 

організацій, що належать до 

сфери управління Апарату 

та Управління справами 

Апарату приватних 

інтересів (у тому числі 

отримання неправомірної 

Наявність у посадової особи, яка 

розглядає матеріали, приймає рішення, 

погоджує умови договорів оренди, 

погоджує рішення щодо відчуження 

та/або списання майна, затверджує 

положення про юридичну особу, готує 

матеріали для призначення керівника 

юридичної особи, особистого 

майнового (немайнового) інтересу з 

метою отримання неправомірної вигоди 

Недоброчесність працівників 

Апарату та Управління справами 

Апарату, їх заінтересованість в 

отриманні неправомірної вигоди або 

прийняття такої вигоди чи 

прийняття обіцянки/пропозиції такої 

вигоди для себе чи інших осіб 

Притягнення посадових 

осіб до відповідальності, 

втрата репутації Апарату 
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вигоди) під час розгляду 

матеріалів, прийняття 

рішення та в процесі 

погодження умов договорів 

оренди, погодження рішень 

щодо відчуження та/або 

списання майна, 

затвердження положення 

про юридичну особу, 

підготовки матеріалів для 

призначення керівника 

юридичної особи 


