
                                                                                                                                                                                                      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. Можливі зловживання при підготовці та 
впорядкуванні організаційної структури 
Держводагентства з метою отримання 
неправомірної вигоди. 

Приватний інтерес. 
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 з 
метою отримання неправомірної вигоди. 

Приватний інтерес,  не доброчесність посадових 
осіб 
Не належний контроль за діяльністю посадових 
осіб. 

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

3. Ймовірність безпідставного списання 
матеріальних ресурсів з метою зняття їх з 
обліку та подальшого використання в інших 
цілях. 

Приватний інтерес,  не доброчесність посадових 
осіб 
 

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

4. 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 

Приватний інтерес, вплив третіх осіб, ймовірність 
наявності  конфлікту інтересів  
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 

5. Можливий вплив зацікавлених осіб на 
відповідального за підготовку тендерної 
документації працівника з метою встановлення 
дискримінаційних вимог для потенційних 
учасників торгів можлива наявність 
приватного інтересу посадових осіб щодо 
надання переваг певним постачальникам 
товарів, робіт чи послуг 

Можлива наявність приватного інтересу посадових 
осіб щодо надання переваг певним постачальникам 
товарів, робіт чи послуг 
Приватний інтерес, вплив третіх осіб 

Притягнення посадових осіб до 
відповідальності. Втрата репутації 
державного органу. 
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6. Ймовірність встановлення необгрунтованої 
(завищеної) ціни договору, штучне завищення 
обсягів закупівлі 

Неналежний контроль, приватний інтерес Притягнення посадових осіб до 
відповідальності. Втрата репутації 
державного органу. 

7. Не доброчесність посадових осіб 
Держводагентства під час представництва  її 
інтересів в судах.  

Неналежний контроль, приватний інтерес, вплив 
третіх осіб 

Притягнення посадових осіб до 
відповідальності. Втрата репутації 
державного органу. 

8. 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  

Неналежний контроль, приватний інтерес, вплив 
третіх осіб 
 

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

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

Неналежний контроль, приватний інтерес 
 

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

10. Можливість отримання неправомірної 
вигоди посадовими особами Держводагентства 
від суб’єктів господарювання під час розгляду 
та погодження паспортів водних об’єктів 

Неналежний контроль, приватний інтерес, вплив 
третіх осіб 
 

Притягнення посадових осіб до 
відповідальності. Втрата репутації 
державного органу. 

11. Можливе отримання неправомірної вигоди 
посадовими особами Держводагентства від 
суб’єктів господарювання та громадян під час 
надання в оренду нежитлових приміщень 
водогосподарськими організаціями 

Неналежний контроль, приватний інтерес, вплив 
третіх осіб 
 

Притягнення посадових осіб до 
відповідальності. Втрата репутації 
державного органу. 

12. Можливість отримання неправомірної 
вигоди посадовими особами Держводагентства 
від суб’єктів господарювання під час видачі 
документів дозвільного характеру 

Неналежний контроль, приватний інтерес, вплив 
третіх осіб 
 

Притягнення посадових осіб до 
відповідальності. Втрата репутації 
державного органу. 
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13. Можливість отримання неправомірної 
вигоди посадовими особами Держводагентства 
від суб’єктів господарювання під час розгляду 
та погодження проектів на проведення робіт на 
землях водного фонду пов’язаних з 
видобуванням корисних копалин (крім піску, 
гальки і гравію в руслах малих та гірських 
річок), розчисткою русел річок, каналів і дна 
водойм 

Неналежний контроль, приватний інтерес, вплив 
третіх осіб 
 

Притягнення посадових осіб до 
відповідальності, 
втрата репутації державного органу 
 
 

14. Можливість отримання неправомірної 
вигоди посадовими особами Держводагентства 
від суб’єктів господарювання під час видачі 
дозволу на проведення робіт (крім 
будівельних) на землях водного фонду 
 

Неналежний контроль, приватний інтерес, вплив 
третіх осіб 
 

Притягнення посадових осіб до 
відповідальності, 
втрата репутації державного органу 
 

15. Можливе приховування або не повне 
відображення інформації при проведенні 
внутрішнього аудиту, 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 

Неналежний контроль, приватний інтерес, вплив 
третіх осіб 
 

Притягнення посадових осіб до 
відповідальності, 
втрата репутації державного органу  

 

 
          Головний спеціаліст з питань запобігання корупції                                                                                                                           Л.Купцова 
 

 


