
                                                                                                                                                                                                     Додаток 1  
                                                                                                                                                                                                     до звіту за результатами оцінки  
                                                                                                                                                                                                     корупційних ризиків у діяльності 
                                                                                                                                                                                                     Держводагентства     

                                                                                                                                 

 
Опис ідентифікованих корупційних ризиків у діяльності Державного агентства водних ресурсів України,  

чинники корупційних ризиків та можливі наслідки корупційного чи пов’язаного з корупцією правопорушення 
 

Ідентифікований корупційний 
ризик 

Чинники  корупційного ризику Можливі наслідки корупційного чи 
пов’язаного з корупцією правопорушення  

1. При підготовці та впорядкуванні 
організаційної структури 
Держводагентства можливе 
лобіювання інтересів певних 
категорій працівників служби з 
метою створення умов для 
службових зловживань та отримання 
неправомірної вигоди 

Можливе лобіювання інтересів певних 
категорій працівників служби з метою створення умов 
для службових зловживань та отримання 
неправомірної вигоди. 
 Не комплексне вирішення проблем структурної та 
функціональної реорганізації підрозділів. 

Втрата внутрішнього контролю за певними 
процесами, притягнення осіб до відповідальності, 
втрата репутації державного органу 

2. Не належний контроль за 
використанням державних коштів, 
передбачених для реалізації проектів, 
виконання державних програм, що 
може призвести до службових 
зловживань та отримання 
неправомірної вигоди. 

Існує можливість неналежного контролю за 
використанням державних коштів, передбачених для 
реалізації проектів, виконання державних програм, що 
може призвести до службових зловживань та 
отримання неправомірної вигоди та порушення вимог 
бухгалтерського обліку 
 
 
 

Втрата репутації державного органу, фінансові 
втрати, притягнення осіб до відповідальності 

3. Порушення організації планово- 
фінансової роботи в апараті 
Держводагентства, не своєчасний 
контроль за використанням 
фінансових і матеріальних ресурсів, 
не належна організація та 
вдосконалення бухгалтерського 
обліку, що може призвести до 
службових зловживань та отримання 
неправомірної вигоди 

Існує можливість порушення організації планово- 
фінансової роботи в апараті Держводагентства, не 
своєчасний контроль за використанням фінансових і 
матеріальних ресурсів, не належна організація та 
вдосконалення бухгалтерського обліку, що може 
призвести до службових зловживань та отримання 
неправомірної вигоди  та вимог бухгалтерського обліку 
 
 
 

Втрата репутації державного органу, фінансові 
втрати, притягнення осіб до відповідальності 
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4. Ймовірність безпідставного 
списання матеріальних ресурсів 
 
 

Існує можливість списання матеріальних ресурсів, які 
не втратили  ознаки активу та можуть бути 
використані, відновлені, передані іншим користувачам 
тощо, з метою зняття їх з обліку та подальшого 
використання в інших цілях. Можлива не 
доброчесність осіб, які проводять списання.  
 
 

Втрата репутації державного органу, фінансові 
втрати, притягнення осіб до відповідальності 

5. Порушення встановлених правил 
діловодства (для приховування 
порушень у сфері Держводагентства, 
неправомірного отримання 
службової інформації та ін.) у 
результаті конфлікту інтересів або з 
метою отримання неправомірної 
вигоди 
 

Існує можливість порушення встановлених правил 
діловодства у результаті конфлікту інтересів або з 
метою отримання неправомірної вигоди 
Недосконалість контролю за здійсненням діловодства у 
Держводагентстві, збереженням наявної інформації та 
порядку доступу до неї 
 
 

Втрата репутації державного органу, притягнення 
осіб до відповідальності, судові процеси до 
органу влади 

6. З причини недоліків у системі 
контролю, порушення вимог чинного 
законодавства при здійсненні 
закупівель товарів відповідно до 
встановленої чинним законодавством 
процедури, що може призвести до 
службових зловживань та отримання 
неправомірної вигоди 

Існує можливість порушення вимог чинного 
законодавства при здійсненні закупівель товарів 
відповідно до встановленої чинним законодавством 
процедури.  
 

Можливі фінансові втрати, притягнення винних 
осіб до відповідальності, втрата репутації 
державного органу, судові процеси 

7. Недоброчесність посадових осіб 
Держводагентства під час 
представництва  її інтересів в судах, 
ймовірність впливу зацікавлених осіб 
на представників юридичного відділу  
або безпосередньо представництва 
інтересів Держводагентства  

Можлива недоброчесність посадових осіб 
Держводагентства під час представництва  її інтересів 
в судах, ймовірність впливу зацікавлених осіб на 
представників юридичного відділу  або безпосередньо 
представництва інтересів Держводагентства  

Необгрунтовані судові рішення у справах, в яких 
однією з сторін є Держводагентство, за 
наслідками чого можливе порушення законних 
прав та інтересів Держводагентства 

8.Затягування строків розгляду 
надання адміністративних послуг.  

Можливе затягування строків розгляду надання 
адміністративних послуг. 

Втрата репутації державного органу, притягнення 
осіб до відповідальності 
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9.Безпосередні контакти між 
суб’єктами одержання 
адміністративних послуг та 
посадовими особами 
Держводагентства 
 

Можливі безпосередні контакти між суб’єктами 
одержання адміністративних послуг та посадовими 
особами, відсутність автоматизованої системи обробки 
документів 

Втрата репутації державного органу, притягнення 
осіб до відповідальності, судові процеси до 
органу влади 

10.Наявність необгрунтованих 
дискреційних повноважень у 
посадових осіб, які приймають 
участь у наданні адміністративних 
послуг 
 
 

Можлива наявність необгрунтованих дискреційних 
повноважень у посадових осіб, які приймають участь у 
наданні адміністративних послуг 

Втрата репутації державного органу, притягнення 
осіб до відповідальності 

11. Можливість надання членом 
конкурсної комісії переваги 
конкретному кандидату на зайняття 
вакантної посади, у тому числі 
шляхом впливу члена конкурсної 
комісії (шляхом виконання інших 
членів конкурсної комісії) на 
прийняття того чи іншого рішення, у 
зв’язку з особистою зацікавленістю в 
результатах конкурсного відбору, 
неповідомлення членом конкурсної 
комісії з відбору кандидатів  на 
посаду про конфлікт інтересів  

Порушення вимог законодавства членами конкурсної 
комісії в частині об’єктивності та прозорості 
проведення конкурсів, неповідомлення членом 
конкурсної комісії про наявний конфлікт інтересів. 

Притягнення посадових осіб до відповідальності, 
оскарження результатів конкурсу. Втрата 
репутації державного органу. 

12. Можливість задоволення 
приватного інтересу посадовими 
особами з метою сприяння 
прийняттю на державну службу 
близьких їм осіб, неповідомлення 
членом комісії з відбору кандидатів 
на посаду про конфлікт інтересів  

Втручання у діяльність конкурсної комісії третіх осіб з 
метою впливу на прийняття нею рішень. 
Посадова особа може задовольнити приватний інтерес 
шляхом прийняття на державну службу близьких їй 
осіб. 

Притягнення посадових осіб до відповідальності. 
Втрата репутації державного органу. Судові 
процеси проти органу влади. 

13. Можливість розголошення 
ситуаційних завдань та відповіді на 
них відповідальними особами 

Передача ситуаційних завдань та відповідей на них 
будь-яким третім особам з метою отримання особистої 
вигоди. 

Порушення процедури оцінювання. Притягнення 
посадових осіб до відповідальності, оскарження 
результатів конкурсу. Втрата репутації 
державного органу. 
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14. Ймовірність вчинення 
корупційного правопорушення 
внаслідок відсутності в посадових 
інструкціях чітко  виписаних функцій 
та повноважень кожної посадової 
особи 
 
 

Існує можливість  відсутності у посадових інструкціях  
Відсутність у посадових інструкціях чітко виписаних 
функцій та повноважень кожної посадової особи 
 
 
чітко виписаних функцій та повноважень кожної 
посадової особи 
 

Втрата репутації державного органу, 
перевищення повноважень, притягнення 
посадових осіб до відповідальності 

15.  Можливість виникнення 
потенційного або реального 
конфлікту інтересів у посадових осіб, 
які входять до складу тендерного 
комітету  

Існує можливість виникнення потенційного або 
реального конфлікту інтересів у посадових осіб, які 
входять до складу тендерного комітету  
 

Втрата репутації державного органу, фінансові 
втрати, притягнення осіб до відповідальності, 
судові процеси до органу влади  
 

16. Ймовірність порушення вимог 
фінансового контролю, несвоєчасне 
або неподання декларації, які 
звільнилися з посади державної 
служби 

Існує можливість  зазначення недостовірної інформації 
у декларації особи, уповноваженої на виконання 
функцій  держави або місцевого самоврядування, 
несвоєчасне подання або неподання такої декларації. 
Неналежний контроль за поданням декларацій 
особами, після звільнення з посади державної служби 

Втрата репутації державного органу, притягнення 
посадових осіб до відповідальності 

17. Неповідомлення у передбачений 
Законом «Про запобігання корупції» 
випадках про наявність потенційного 
чи реального конфлікту інтересів. 
Можливі порушення обмежень, 
встановлені Законом «Про 
запобігання корупції» 

Існує можливість  неповідомлення у передбачений 
Законом «Про запобігання корупції» випадках про 
наявність потенційного чи реального конфлікту 
інтересів. Неповідомлення у передбачений Законом 
«Про запобігання корупції» випадках про наявність 
потенційного чи реального конфлікту інтересів. 
Можливі порушення обмежень, встановлені Законом 
«Про запобігання корупції».  

Прийняття неправомірних рішень, втрата 
репутації державного органу, притягнення 
посадових осіб до відповідальності 

18. При проведенні 
внутрішнього аудиту 
можливе приховування або не 
повне відображення 
інформації, що вказує 
на порушення, 
затягування в часі з 
підготовкою та 
передачею інформації 

Існує можливість  приховування або не повного 
відображення інформації, що вказує на порушення, 
затягування в часі з підготовкою та передачею 
інформації для перевірки у результаті стороннього 
впливу на аудитора шляхом використання  службових 
повноважень або отримання неправомірної вигоди 

Втрата внутрішнього контролю за певними 
процесами, притягнення осіб до відповідальності, 
втрата репутації державного органу 
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для перевірки у 
результаті стороннього 
впливу на аудитора 
шляхом використання 
службових 
повноважень або 
отримання неправомірної вигоди 
19. Недоброчесність посадових осіб 
щодо повідомлення про потенційний 
чи реальний конфлікт інтересів при 
вирішенні питань призначення на 
вакантні посади 
 

Існує можливість  щодо неповідомлення про 
потенційний чи реальний конфлікт інтересів при 
вирішенні питань призначення на вакантні посади 
 

Притягнення відповідальних осіб до 
відповідальності, втрата репутації 
державного органу, 
 

 

 
          Головний спеціаліст з питань запобігання корупції                                                                                                                           Л.Купцова 
 

 


