
Додаток 1 

до Звіту за результатами оцінки корупційних 

ризиків у діяльності Державної служби 

України з етнополітики та свободи совісті 

 

 

ОПИС 

ідентифікованих корупційних ризиків у діяльності Державної служби України з етнополітики та свободи совісті, 

чинники корупційних ризиків та можливі наслідки корупційного правопорушення 

чи правопорушення, пов'язаного з корупцією 

 

№ 

з/п 

Ідентифікований 

корупційний ризик 

Опис ідентифікованого 

корупційного ризику 

Чинники корупційного 

ризику 

Можливі наслідки 

корупційного 

правопорушення чи 

правопорушення, 

пов'язаного з корупцією 

Проведення релігієзнавчої експертизи статутів релігійних організацій 

1 Законодавча 

неурегульованість 

порядку проведення 

релігієзнавчої експертизи 

статутів релігійних 

організацій може 

призвести до вчинення 

корупційних або 

пов’язаних з корупцією 

правопорушень 

Відсутність законодавчо 

урегульованих механізмів 

проведення релігієзнавчої 

експертизи, надання та 

оформлення експертних 

висновків, вичерпного 

переліку відомостей, які 

має містити статут для 

прийняття відповідного 

рішення, що може сприяти 

прийняттю рішення 

експертами чи посадовими 

Правова невизначеність 

порядку проведення 

релігієзнавчої 

експертизи статутів 

релігійних організацій; 

 прихильне/упереджене 

ставлення експертів та 

працівників ДЕСС до 

окремих релігійних 

організацій; 

 політичний тиск 

Скарги, визнання висновків 

релігієзнавчої експертизи 

ДЕСС незаконними чи 

необґрунтованими, 

притягнення посадових осіб 

до відповідальності, 

репутаційні втрати 
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2 

 

особами, які проводять 

експертизу, на власний 

розсуд з метою отримання 

неправомірної вигоди 

Надання адміністративних послуг 

2 Складність одержання 

адміністративної  

послуги з реєстрації 

статутів (положень) 

релігійних організацій 

у зв’язку з відсутністю 

критеріїв та 

уніфікованих вимог до 

статутів релігійних 

організацій 

За відсутності 

визначених критеріїв та 

уніфікованих вимог до 

статутів релігійних 

організацій 

є вірогідність вимагання 

чи пропозиції 

неправомірної вигоди 

або зловживання 

службовим становищем 

працівниками ДЕСС на 

етапі перевірки 

документів 

Невизначеність чітких 

критеріїв та 

універсальних вимог 

до статутів релігійних 

організацій 

Скарги, притягнення 

посадових осіб до 

відповідальності, 

репутаційні втрати 

3 Можливість посадових 

осіб, які здійснюють 

видачу документів 

дозвільного характеру 

в сфері діяльності 

релігійних організацій 

(погодження 

проповідницької 

діяльності) прискорити 

розгляд документів або 

Ймовірність 

безпосередніх контактів, 

неформальної 

комунікації, відсутність 

можливості для 

заявника отримати 

адміністративну послугу 

через особистий кабінет 

створює підґрунтя для 

можливості вимагання 

Невизначеність порядку 

погодження канонічної 

діяльності іноземців; 

прихильне/упереджене 

ставлення посадових 

осіб ДЕСС до окремих 

релігійних організацій; 

політичний тиск; 

відсутність можливості 

отримати 

Скарги, притягнення 

посадових осіб до 

відповідальності, 

репутаційні втрати 
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штучно його затягнути 

з метою задоволення 

приватного інтересу 

чи пропозиції 

неправомірної вигоди 

під час розгляду 

документів, які 

подаються для 

здійснення офіційного 

погодження питання 

щодо провадження 

проповідницької чи 

іншої канонічної 

діяльності, виконання 

релігійних обрядів 

священнослужителям, 

релігійними 

проповідниками, 

наставниками, іншими 

представниками 

зарубіжних релігійних 

організацій, які 

є іноземцями 

і тимчасово 

перебувають в Україні 

адміністративну послугу 

безконтактним способом 

4 Можливість задовільнити 

свій приватний інтерес 

державним реєстратором 

під час реєстрації статуту 

(положення) релігійної 

Можливість державного 

реєстратора, 

уповноваженого надавати 

адміністративні послуги, 

створювати ситуації, коли 

релігійна організація, яка 

Безпосереднє 

спілкування державного 

реєстратора із суб’єктом 

звернення на отримання 

адміністративної 

послуги; 

Скарги, судові позови, 

притягнення посадових осіб 

до відповідальності, 

репутаційні втрати 
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організації та змін до 

нього 

звертається за отриманням 

відповідної послуги, 

недостатньо обізнана 

з процедурою надання 

послуги, переліком 

необхідних документів та 

при особистому 

спілкуванні з суб’єктом 

надання адміністративної 

послуги може або 

вимушена пропонувати 

неправомірну вигоду для 

прискорення вирішення 

питання 

недостатня обізнаність 

релігійних організацій 

з порядком надання 

адміністративної 

послуги 

Здійснення державного контролю за додержанням законодавства про свободу совісті та релігійні організації 

та інших повноважень 

5 Законодавча 

неурегульованість 

порядку здійснення 

контролю за додержанням 

законодавства про 

свободу совісті та 

релігійні організації може 

призвести до вчинення 

корупційних або 

пов’язаних з корупцією 

правопорушень 

Відсутність порядку 

здійснення контролю за 

додержанням 

законодавства про свободу 

совісті та релігійні 

організації дає можливість 

працівникам ДЕСС на 

власний розсуд приймати 

чи не приймати рішення 

про подання позовної 

заяви, передбаченої 

частиною п’ятою статті 16 

Відсутність порядку 

здійснення контролю за 

додержанням 

законодавства про 

свободу совісті та 

релігійні організації 

Скарги, судові позови, 

притягнення посадових осіб 

до відповідальності, 

репутаційні втрати 
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Закону України «Про 

свободу совісті та релігійні 

організації» щодо 

припинення діяльності 

релігійної організації. 

Зазначене створює 

підґрунтя для можливості 

вимагати чи пропонувати 

неправомірну вигоду або 

зловживати службовим 

становищем, ухвалюючи 

відповідне рішення 

6 Можливість надання 

переваги одній із сторін 

під час розгляду 

спірних питань, що 

виникають у 

відносинах між 

релігійними 

організаціями різних 

віросповідань 

Світоглядні погляди, 

безпосередні контакти 

з представниками сторін 

конфлікту можуть 

сприяти пропозиції 

працівникам ДЕСС 

вирішити питання на 

користь певної сторони 

задовільнивши свої 

приватні інтереси чи 

інтереси третіх осіб 

Приватний інтерес 

працівників ДЕСС, які 

розглядають спірні 

питання; 

безпосередні контакти, 

неформальна 

комунікація, світоглядні 

погляди, політичний 

тиск 

Скарги, судові позови, 

притягнення посадових осіб 

до відповідальності, 

репутаційні втрати 

7 Можливість надання 

необґрунтованих 

переваг окремим 

представникам чи 

групам національних 

Недоброчесність 

посадових осіб ДЕСС, 

а також відсутність 

достатньої інформації про 

пропозиції стосовно 

Відсутність достатньої 

інформації про 

пропозиції державних 

органів, неурядових 

організацій іноземних 

Втрата репутації, 

притягнення посадових осіб 

ДЕСС до відповідальності 



Продовження додатка 1 

6 

 

меншин або релігійних 

організацій під час 

організації їх участі 

в мистецьких заходах 

в Україні та за її 

межами, релігійних 

рухах чи форумах, 

а також лобіювання їх 

інтересів у ході 

співпраці з державними 

органами, неурядовими 

організаціями 

іноземних держав, 

міжнародними 

неурядовими 

організаціями 

співробітництва може 

призвести до надання 

необґрунтованих переваг 

окремим представникам чи 

групам національних 

меншин/релігійних 

організацій з метою 

отримання неправомірної 

вигоди 

держав, міжнародних 

неурядових організацій 

стосовно 

співробітництва; 

відсутність 

внутрішнього документа 

щодо порядку 

формування переліку 

учасників заходу 

міжнародного характеру; 

приватний інтерес 

посадової особи ДЕСС, 

яка готує пропозиції 

щодо переліку учасників 

заходу міжнародного 

характеру 

Управління інформацією 

8 Недостатній рівень 

доступності, відкритості 

та прозорості діяльності 

ДЕСС може призвести до 

вчинення корупційних або 

пов’язаних з корупцією 

правопорушень 

Недотримання процедури 

оприлюднення інформації 

у формі відкритих даних, 

а також відсутність 

порядку роботи 

з інформацією з 

обмеженим доступом може 

призвести до невчасного 

або неповного 

оприлюднення інформації, 

у тому числі обов’язкової 

Недосконалість порядку  

оприлюднення 

інформації у форматі 

відкритих даних; 

недостатня кількість 

працівників у службі 

інформаційних 

технологій та 

інформаційній службі 

ДЕСС; 

Скарги, втрата репутації, 

притягнення посадових осіб 

ДЕСС до відповідальності 
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для оприлюднення, та 

ймовірність приховування 

інформації або 

використання її з метою 

задоволення приватних 

інтересів працівників 

ДЕСС чи третіх осіб 

відсутність порядку 

оброблення інформації 

з обмеженим доступом 

Організація правової роботи 

9 Можливе задоволення 

працівниками Відділу 

юридичного забезпечення 

та правової аналітики 

приватного інтересу під 

час представництва 

інтересів ДЕСС в судах 

Працівники Відділу 

юридичного забезпечення 

та правової аналітики під 

впливом зацікавлених осіб 

можуть задовільнити свої 

приватні інтереси під час 

безпосереднього 

представництва інтересів 

ДЕСС в судах 

Недоброчесність 

посадових осіб, які 

здійснюють 

представництво ДЕСС 

у суді; 

недостатня кількість 

посадових осіб, які 

мають право вчиняти 

процесуальні дії від 

імені ДЕСС; 

особисте ставлення 

працівників ДЕСС у суді 

до окремих релігійних 

організацій та/або їх 

представників 

Ухвалення незаконних 

та/або необґрунтованих 

судових рішень у справах, 

в яких ДЕСС є однією зі 

сторін; репутаційні втрати 

Внутрішній аудит 

10 Ймовірність виникнення 

конфлікту інтересів під 

час суміщення функцій 

Покладання функцій 

внутрішнього контролю 

і аудиту на одну особу 

може вплинути на 

Відсутність 

розмежування функцій 

внутрішнього аудиту та 

внутрішнього контролю 

Притягнення посадових осіб 

ДЕСС до відповідальності 
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внутрішнього контролю 

і внутрішнього аудиту 

об’єктивність чи 

неупередженість 

прийняття нею рішень або 

на вчинення чи невчинення 

певних дій під час 

виконання повноважень 

з метою задоволення 

приватних інтересів 

Управління документообігом 

11 Ймовірна недоброчесність 

посадових осіб під час 

опрацювання звернень 

юридичних і фізичних 

осіб, запитів на 

інформацію, інших 

документів 

Посадова особа під час 

опрацювання 

кореспонденції з власних 

мотивів або втручання 

третіх осіб може вчиняти 

дії з метою надання 

недостовірної, неповної 

інформації або її 

приховування 

Приватний інтерес; 

неповідомлення 

працівників ДЕСС про 

персональну 

відповідальність за 

якість, своєчасність та 

достовірність відповіді 

на запити, звернення; 

неповний доступ 

окремих працівників 

ДЕСС до системи 

електронного 

документообігу 

Скарги, втрата репутації, 

притягнення посадових осіб 

ДЕСС до відповідальності 

Управління персоналом 

12 Можливість впливу третіх 

осіб на членів конкурсної 

комісії з метою 

визначення рейтингу 

Можливе завідома 

упереджене ставлення 

членів конкурсної комісії 

до претендентів на посаду; 

ймовірна спільна 

Недоброчесність членів 

конкурсної комісії; 

відсутність громадського 

контролю за 

проведенням співбесід 

Судові позови, втрата 

репутації, притягнення 

посадових осіб до 

відповідальності 
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кандидатів на посаду 

державної служби 

попередня домовленість 

з метою задоволення 

приватних інтересів та 

інтересів сторонніх осіб 

13 Можливість прийняття на 

посаду осіб (категорія В), 

які не відповідають 

встановленим вимогам, 

або тих, які подали 

недостовірні відомості 

у зв’язку з відсутністю 

законодавчого обов’язку 

проведення спеціальної 

перевірки 

Відсутність законодавчої 

норми щодо обов’язкового 

проведення внутрішньої 

перевірки відомостей про 

осіб, які призначаються 

в державних органах на 

посади, на які проведення 

спеціальних перевірок не 

передбачено Законом 

України «Про запобігання 

корупції», може призвести 

до призначення осіб, які 

раніше вчиняли корупційні 

чи пов’язані з корупцією 

правопорушення 

Відсутність законодавчої 

норми щодо 

обов’язкового 

проведення внутрішньої 

перевірки відомостей 

про осіб, які 

призначаються 

в державних органах на 

посади, на які 

проведення спеціальних 

перевірок не 

передбачено Законом 

України «Про 

запобігання корупції» 

Притягнення посадових осіб 

до відповідальності, 

репутаційні втрати 

Бюджетна діяльність, управління фінансовими та матеріальними ресурсами 

14 Ймовірність наявності 

приватного інтересу під 

час планування видатків 

бюджетного запиту 

ДЕСС, а також при 

визначенні черговості 

включення документів для 

здійснення розрахунків за 

Наявність у посадової 

особи можливості 

задовольнити свій 

приватний інтерес під час 

планування видатків 

бюджетного запиту, 

а також при визначенні 

черговості включення 

Приватний інтерес; 

 відсутність визначення 

черговості включення 

документів для 

здійснення розрахунків 

за укладеними 

договорами 

з урахуванням виділених 

Притягнення посадових осіб 

до відповідальності, судові 

процеси, втрата репутації, 

фінансові втрати 
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укладеними договорами 

з урахуванням виділених 

асигнувань на поточний 

місяць 

документів для здійснення 

розрахунків за укладеними 

договорами з урахуванням 

виділених асигнувань на 

поточний місяць 

асигнувань на поточний 

місяць; 

недостатній контроль під 

час планування видатків 

до кошторису 

15 Недостатня 

урегульованість процедур 

встановлення 

стимулюючих виплат та 

матеріальних допомог 

працівникам ДЕСС 

Можливість одноосібного  

визначення розмірів 

надбавок, матеріальних 

допомог і премій може 

призводити до 

суб’єктивного надання 

переваг та задоволення 

приватних інтересів 

окремих осіб 

Недостатня визначеність 

внутрішнього положення 

щодо встановлення 

надбавок та 

преміювання 

працівників; 

дискреційні 

повноваження щодо 

встановлення надбавок, 

премій, матеріальних 

допомог 

Зниження рівня 

виконавської дисципліни, 

погіршення психологічного 

клімату, виникнення 

конфліктних ситуацій 

у трудовому колективі, 

репутаційні та фінансові 

втрати 

16 Недостатня 

урегульованість 

процедури замовлення 

матеріальних цінностей 

структурними 

підрозділами ДЕСС, що 

може призвести до 

умисного завищення 

обсягів замовлення 

матеріальних цінностей 

з метою використання 

Можливість у працівників 

використовувати 

матеріальні цінності 

в особистих цілях через 

неурегульованість 

відповідної процедури 

замовлення та належного 

контролю 

Невизначеність порядку, 

який регулює питання 

здійснення замовлення 

матеріальних цінностей 

структурними 

підрозділами, контролю 

за вказаним, та 

встановлює максимальні 

обсяги такого 

замовлення; 

приватний інтерес 

посадових осіб ДЕСС 

Притягнення посадових осіб 

до відповідальності, 

фінансові втрати 
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надлишків в особистих 

цілях 

Сфера публічних закупівель 

17 Ймовірність встановлення 

критеріїв відбору товарів, 

робіт, послуг, що дають 

перевагу конкретному 

рішенню або 

постачальнику 

Можливість використання 

посадового становища для 

лобіювання інтересів 

певних торговельних 

марок чи виробників 

з метою одержання 

неправомірної вигоди для 

себе чи інших осіб 

Приватний інтерес щодо 

надання переваг певним 

постачальникам товарів, 

робіт чи послуг 

Притягнення посадових осіб 

до відповідальності, втрата 

репутації, фінансові втрати 

Організація роботи із запобігання та виявлення корупції 

18 Неналежне забезпечення 

конфіденційності 

викривачів 

Відсутність належного 

захисту інформації про 

осіб, які повідомляють про 

корупцію (викривачів) 

може призвести до 

розголошення або 

використання в інший 

спосіб службовими 

особами цієї інформації 

у своїх інтересах, передачі 

інформації третім особам, 

які в свою чергу зможуть 

чинити тиск на викривача 

Рівень захисту 

внутрішніх каналів 

повідомлення в ДЕСС, 

через які викривач може 

здійснити повідомлення, 

гарантовано зберігаючи 

свою анонімність, не 

мають атестата 

відповідності; 

недосконалість 

внутрішніх процедур 

і механізмів прийняття 

та розгляду повідомлень 

про можливі факти 

корупційних або 

пов’язаних з корупцією 

Скарги, притягнення 

посадових осіб до 

відповідальності, втрата 

репутації 
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правопорушень, інших 

порушень Закону 

19 Можливість вимагати або 

отримувати посадовою 

особою ДЕСС 

неправомірну вигоду під 

час прийняття та розгляду 

повідомлення про 

можливі факти 

корупційних або 

пов’язаних з корупцією 

правопорушень, інших 

порушень Закону 

Існує можливість 

отримання неправомірної 

вигоди посадовими 

особами ДЕСС під час 

реєстрації та розгляду 

повідомлень про 

корупційні або пов’язані 

з корупцією 

правопорушення, інші 

порушення Закону 

Відсутність 

затвердженого  порядку 

прийняття та розгляду 

повідомлень про 

можливі факти 

корупційних або 

пов’язаних з корупцією 

правопорушень, інших 

порушень Закону та 

положення про 

заохочення викривачів 

та формування культури 

повідомлень 

Притягнення посадових осіб 

до відповідальності, втрата 

репутації 

_____________________ 


