
Додаток 2 

до Звіту за результатами оцінки корупційних 

ризиків у діяльності Державної служби 

України з етнополітики та свободи совісті 

 

 

ТАБЛИЦЯ 

оцінених корупційних ризиків та заходів щодо їх усунення 

 

№ 

з/п 
Корупційний ризик 

Пріорит

етність 

Заходи щодо усунення 

корупційного ризику 

Підрозділи

/ особи, 

відповідал

ьні за 

виконання 

заходу 

Строк 

виконанн

я заходів 

щодо 

усунення 

корупційн

ого 

ризику 

Необхідні 

для 

впровадж

ення 

заходів 

ресурси 

Очікувані 

результати 

(індикатори 

виконання) 

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 

висока 1. Розроблення проєкту 

Закону України «Про 

внесення змін до 

Закону України «Про 

свободу совісті та 

релігійні організації» 

щодо удосконалення 

порядку проведення 

релігієзнавчої 

експертизи статуту 

(положення) релігійної 

1-2.Відділ 

юридичног

о 

забезпечен

ня та 

правової 

аналітики 

Відділ 

співпраці з 

релігійним

и 

1. 2-й 

квартал 

2023; 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-3.Не 

потребує 

виділення 

додаткови

х ресурсів 

1. Зміни до 

Закону «Про 

свободу 

совісті та 

релігійні 

організації» 

внесено. 
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корупцією 

правопорушень 

організації» та 

забезпечення його 

прийняття; 

 

2. Розроблення і 

затвердження Порядку 

та вимог до проведення 

релігієзнавчої 

експертизи статутів 

релігійних організацій; 

 

 

 

 

 

3. Оприлюднення 

Порядку на офіційному 

сайті ДЕСС  

спільнотам

и 

3. Сектор 

комунікаці

й та 

інституційн

ого 

розвитку 

 

 

 

 

2. 

Протягом 

3-х місяців 

з дня 

прийняття 

Закону; 

 

 

 

 

 

3. 

Протягом 

5-ти 

робочих 

днів після 

затвердже

ння 

документа 

 

 

 

 

2. Порядок та 

вимоги до 

проведення 

релігієзнавчої 

експертизи 

статутів 

релігійних 

організацій 

розроблено і 

затверджено. 

 

3.Документ 

оприлюднено 

на офіційному 

вебсайті 

ДЕСС 

Надання адміністративних послуг 

2 Складність 

одержання 

адміністративної  

послуги з 

висока 1. Розроблення та 

затвердження 

Методичних 

рекомендацій щодо 

1.Відділ 

юридичног

о 

забезпечен

1. 

Листопад 

2022 року 

 

1-2, 4. Не 

потребує 

виділення 

1. Методичні 

рекомендації 

стосовно 

процедури 
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реєстрації статутів 

(положень) 

релігійних 

організацій у 

зв’язку з 

відсутністю 

критеріїв та 

уніфікованих 

вимог до статутів 

релігійних 

організацій 

критеріїв та 

уніфікованих вимог до 

оформлення статутів 

(положень) релігійних 

організацій 

 

2. Оприлюднення 

Методичних 

рекомендацій та 

процедури оскарження 

рішень посадових осіб 

ДЕСС на офіційному 

сайті ДЕСС 

 

3. Запровадження 

автоматизованої 

системи надання 

адміністративної 

послуги з реєстрації 

статутів (положень) 

релігійних організацій 

 

 

4. Запровадження 

моніторингу якості 

надання 

адміністративної 

послуги з реєстрації 

ня та 

правової 

аналітики; 

Відділ 

співпраці з 

релігійним

и 

спільнотам

и; 

відділ 

адміністрат

ивних 

послуг 

релігійним 

організація

м 

Управління 

адміністрат

ивних 

послуг; 

 

2. Сектор 

комунікаці

й та 

інституційн

ого 

розвитку; 

 

2. 

Протягом 

5-ти 

робочих 

днів після 

затвердже

ння 

документа 

 

 3. 1-й 

квартал 

2023 

(протягом 

6-ти 

місяців 

після 

виділення 

фінансува

ння та 

закупленн

я 

відповідно

го 

технічного 

обладнанн

я та 

програмно

го 

додаткови

х ресурсів; 

 

3. 

Потребує 

додаткови

х 

фінансови

х, 

матеріальн

их і 

трудових 

ресурсів 

реєстрації,  

критеріїв та 

уніфікованих 

вимог до 

статутів 

релігійних 

організацій 

розроблено і 

затверджено. 

 

2.Документ 

оприлюднено 

на офіційному 

вебсайті 

ДЕСС. 

 

3. 

Автоматизова

ну систему 

надання 

адміністратив

ної  послуги з 

реєстрації 

статутів 

(положень) 

релігійних 

організацій 

запроваджено. 
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статутів (положень) 

релігійних організацій з 

метою недопущення 

випадків суттєвого 

порушення умов їх 

надання 

3. 

Керівництв

о ДЕСС, 

Управління 

адміністрат

ивних 

послуг 

 

4. 

Керівництв

о ДЕСС, 

Управління 

адміністрат

ивних 

послуг, 

головний 

спеціаліст з 

внутрішньо

го аудиту 

 

 

забезпечен

ня) 

 

  

 

 

 

4. Згідно з 

планом 

роботи 

4. Відповідний 

моніторинг 

проведено 

 

3 Можливість 

посадових осіб, 

які здійснюють 

видачу документів 

дозвільного 

характеру в сфері 

діяльності 

висока 1. Розроблення проєкту 

Закону України «Про 

внесення змін до 

Закону України «Про 

свободу совісті та 

релігійні організації» 

щодо удосконалення 

1-2.  Відділ 

юридичног

о 

забезпечен

ня та 

правової 

аналітики; 

1. 2-й 

квартал 

2023; 

 

 

2. 

Протягом 

1-3.Не 

потребує 

виділення 

додаткови

х ресурсів; 

 

 1. Зміни до 

Закону «Про 

свободу 

совісті та 

релігійні 

організації» 

внесено. 
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релігійних 

організацій 

(погодження 

проповідницької 

діяльності) 

прискорити 

розгляд 

документів або 

штучно його 

затягнути з метою 

задоволення 

приватного 

інтересу 

порядку офіційного 

погодження 

проповідницької 

діяльності» та 

забезпечення його 

прийняття; 

2. Розроблення Порядку 

щодо офіційного 

погодження  

проповідницької чи 

іншої канонічної 

діяльності, виконання 

релігійних обрядів 

священнослужителями, 

релігійними 

проповідниками, 

наставниками, іншими 

представниками 

зарубіжних релігійних 

організацій, які є 

іноземцями і тимчасово 

перебувають в Україні 

та забезпечення його 

затвердження; 

3. Розміщення на сайті 

ДЕСС інформації про 

порядок надання 

адміністративної 

Відділ 

співпраці з 

релігійним

и 

спільнотам

и; 

відділ 

адміністрат

ивних 

послуг 

іноземним 

громадянам 

Управління 

адміністрат

ивних 

послуг; 

3. Сектор 

комунікаці

й та 

інституційн

ого 

розвитку 

 

4. 

Керівництв

о ДЕСС, 

Управління 

адміністрат

3-х місяців 

з дня 

прийняття 

Закону; 

 

 

 

 

3. 

Протягом 

5-ти 

робочих 

днів після 

затвердже

ння 

документа; 

 

 

 

4. 1-й 

квартал 

2023 

(протягом 

6-ти 

місяців 

після 

виділення 

фінансува

4. 

Потребує 

додаткови

х 

фінансови

х, 

матеріальн

их і 

трудових 

ресурсів 

 

2. Порядок 

щодо 

погодження 

проповідниць

кої діяльності 

розроблено і 

затверджено. 

 

3. Відповідну 

інформацію 

оприлюднено 

на сайті 

ДЕСС. 

 

4. 

Автоматизова

ну систему 

видачі 

документів 

дозвільного 

характер 

запроваджено. 
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послуги та можливість 

оскарження дій 

посадових осіб ДЕСС, 

які здійснюють видачу 

документів дозвільного 

характеру; 

4. Запровадження 

автоматизованої 

системи видачі 

документів дозвільного 

характеру: погодження 

запрошення з метою 

проведення канонічної 

діяльності на строк дії 

візи; погодження 

канонічної діяльності 

(для 

оформлення/обміну) на 

строк дії посвідки на 

тимчасове проживання 

 

ивних 

послуг 

ння та 

закупленн

я 

відповідно

го 

технічного 

обладнанн

я та 

програмно

го 

забезпечен

ня)  

 

4 Можливість 

задовільнити свій 

приватний інтерес 

державним 

реєстратором під час 

реєстрації статуту 

(положення) 

висока 1. Розміщення на сайті 

ДЕСС інформації про 

порядок надання 

адміністративної 

послуги та можливість 

оскарження дій 

1. Сектор 

комунікаці

й та 

інституційн

ого 

розвитку 

 

1. 

До 

01.01.2022 

 

 

 

1.Не 

потребує 

виділення 

додаткови

х ресурсів; 

 

 

1. Відповідну 

інформацію 

оприлюднено 

на сайті 

ДЕСС. 
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релігійної організації 

та змін до нього  

 

державного 

реєстратора; 

2. Запровадження 

автоматизованої 

системи надання 

адміністративної 

послуги з реєстрації 

статуту (положення) 

релігійної організації та 

змін до нього 

 

2. 

Керівництв

о ДЕСС, 

Управління 

адміністрат

ивних 

послуг 

2. 1-й 

квартал 

2023 

(протягом 

6-ти 

місяців 

після 

виділення 

фінансува

ння та 

закупленн

я 

відповідно

го 

технічного 

обладнанн

я та 

програмно

го 

забезпечен

ня)  

 

 

2. 

Потребує 

додаткови

х 

фінансови

х, 

матеріальн

их і 

трудових 

ресурсів 

 

 

2. 

Автоматизова

ну систему 

надання 

адміністратив

них послуг 

запроваджено. 

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

та виконання інших повноважень 

5 Законодавча 

неурегульованість 

порядку здійснення 

контролю за 

середня 1. Розроблення проєкту 

Закону України «Про 

внесення змін до 

Закону України «Про 

1-2. Відділ 

юридичног

о 

забезпечен

1. 2-й 

квартал 

2023; 

 

1-2.Не 

потребує 

виділення 

1. Зміни до 

Закону «Про 

свободу 

совісті та 
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додержанням 

законодавства про 

свободу совісті та 

релігійні організації 

дає можливість 

задовольнити 

приватний інтерес 

посадовим особам 

ДЕСС  

свободу совісті та 

релігійні організації» 

щодо удосконалення 

порядку здійснення 

контролю дотримання 

релігійними 

організаціями вимог 

законодавства у сфері 

свободи совісті» та 

забезпечення його 

прийняття; 

2. Розроблення та 

забезпечення 

затвердження Порядку 

здійснення контролю за 

додержанням 

релігійними 

організаціями 

законодавства у сфері 

про свободу совісті та 

релігійні організації 

ня та 

правової 

аналітики; 

Відділ 

співпраці з 

релігійним

и 

спільнотам

и 

 

 

2. 

Протягом 

3-х місяців 

з дня 

прийняття 

Закону 

 

додаткови

х ресурсів; 

релігійні 

організації» 

внесено. 

 

2. Порядок 

здійснення 

контролю за 

додержанням 

з 

релігійними 

організаціями 

законодавства 

у сфері про 

свободу 

совісті та 

релігійні 

організації 

розроблено і 

затверджено. 

6 Можливість 

надання переваги 

одній із сторін під 

час розгляду 

спірних питань, 

що виникають у 

відносинах між 

середня 1. Проведення серед 

працівників, які 

здійснюють  розгляд 

документів щодо 

вирішення спірних 

питань, що виникають у 

відносинах між 

1.  

Управління 

адміністрат

ивних 

послуг, 

головний 

спеціаліст з 

1-4.  

До 

01.01.2022 

1-4. Не 

потребує 

виділення 

додаткови

х ресурсів; 

1. Роз’яснюва

льну роботу 

проведено. 

 

2.  Розроблено 

пам’ятку про 

персональну 
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релігійними 

організаціями 

різних 

віросповідань 

релігійними 

організаціями різних 

віросповідань, 

роз’яснювальної роботи 

з питань запобігання та 

врегулювання 

конфлікту інтересів, 

дотримання вимог, 

заборон та обмежень, 

встановлених Законом 

України «Про 

запобігання корупції».  

 

2. Розробка пам’ятки 

про персональну 

відповідальність за 

порушення 

законодавства у сфері 

запобігання корупції та 

ознайомлення з нею 

працівників, які 

здійснюють  розгляд 

документів; 

 

3. Розроблення та 

затвердження 

процедури (механізму) 

організації заходів із 

питань 

запобігання 

корупції 

 

2-3. 

Головний 

спеціаліст з 

питань 

запобігання 

корупції; 

 

4. Сектор 

комунікаці

й та 

інституційн

ого 

розвитку 

відповідальніс

ть та 

ознайомлено з 

нею 

працівників  

ДЕСС, які 

здійснюють 

розгляд 

документів 

щодо 

вирішення 

спірних 

питань, що 

виникають у 

відносинах 

між 

релігійними 

організаціями 

різних 

віросповідань. 

 

3. Процедуру 

(механізм) 

організації 

заходів із 

запобігання, 

виявлення та 

врегулювання 
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запобігання, виявлення 

та врегулювання 

конфлікту інтересів в 

апараті  ДЕСС  

 

 4. Розміщення на сайті 

ДЕСС інформації про 

можливість оскарження 

дій посадових осіб, що 

розглядають звернення 

 

 

конфлікту 

інтересів в 

апараті  ДЕСС 

розроблено і 

затверджено 

 

4. Відповідну 

інформацію 

оприлюднено 

на сайті 

ДЕСС. 

7 Можливість 

надання 

необґрунтованих 

переваг окремим 

представникам чи 

групам 

національних 

меншин або 

релігійних 

організацій під 

час організації їх 

участі в 

мистецьких 

заходах в Україні 

та за її межами, 

релігійних рухах 

низька 1.  Розміщення 

інформації про 

мистецькі заходи в 

Україні та за її межами, 

релігійні форуми, а 

також пропозиції 

державних органів, 

неурядових організацій 

іноземних держав, 

міжнародних 

неурядових організацій 

стосовно 

співробітництва на 

сайті ДЕСС, у 

соціальній мережі 

Фейсбук, ЗМІ; 

1. Відділ 

співпраці з 

етнічними 

спільнотам

и; 

Відділ 

співпраці з 

релігійним

и 

організація

ми 

 

Сектор 

комунікаці

й та 

інституційн

  1. 

Протягом 

5 днів з 

дня 

надходжен

ня 

пропозиції 

про 

проведенн

я заходу; 

 

 

2.  

До 

01.01.2023

; 

1-3.Не 

потребує 

виділення 

додаткови

х ресурсів; 

1.  

Інформацію 

оприлюднено. 

 

2.  Порядок 

розроблено і 

затверджено. 

 

3.  Розроблено 

пам’ятку про 

персональну 

відповідальніс

ть та 

ознайомлено з 

нею 
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чи форумах, а 

також лобіювання 

їх інтересів у ході 

співпраці з 

державними 

органами, 

неурядовими 

організаціями 

іноземних держав, 

міжнародними 

неурядовими 

організаціями 

 

 

2.  Розроблення та 

затвердження Порядку 

та критеріїв залучення 

ДЕСС учасників заходу 

міжнародного 

характеру 

 

3. Розробка пам’ятки 

про персональну 

відповідальність за 

порушення 

законодавства у сфері 

запобігання корупції та 

ознайомлення з нею 

працівників, які 

організовують заходи  

ого 

розвитку 

 

2. Відділ 

співпраці з 

етнічними 

спільнотам

и; Відділ 

співпраці з 

релігійним

и 

організація

ми 

 

3. 

Головний 

спеціаліст з 

питань 

запобігання 

корупції 

 

3. До 

01.01.2022 

 

 

 

працівників  

ДЕСС, які 

організовують 

заходи 

міжнародного 

характеру. 

Управління інформацією 

8 Недостатній рівень 

доступності, 

відкритості та 

прозорості 

діяльності ДЕСС 

може призвести до 

вчинення 

середня 1.  Встановлення 

додаткового 

щоквартального 

контролю за 

дотриманням 

процедури 

оприлюднення 

1. Керівник 

Відділу 

забезпечен

ня 

діяльності 

Голови, 

головний 

1. 

Щокварта

льно, в 

останній 

день 

звітного 

періоду; 

1-4. Не 

потребує 

виділення 

додаткови

х ресурсів; 

       1. 

Оприлюдненн

я інформації 

здійснюється 

відповідно до 

затвердженої 

процедури, 
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корупційних або 

пов’язаних з 

корупцією 

правопорушень  

інформації у формі 

відкритих даних з боку 

керівника Відділу 

забезпечення діяльності 

Голови та головного 

спеціаліста з питань 

запобігання корупції; 

 

2. Оголошення 

повторного конкурсу на 

вакантні посади Відділу 

емпіричних досліджень 

та інформації 

технологій та Сектору 

комунікацій та 

інституційного 

розвитку і підбір 

кваліфікованих 

фахівців;   

 

3. Розроблення та 

затвердження Порядку 

роботи з інформацією з 

обмеженим доступом 

 

4. Попередження 

кожного працівника про 

персональну 

спеціаліст з 

питань 

запобігання 

корупції,  

керівники 

структурни

х 

підрозділів 

ДЕСС;  

2. Голова 

ДЕСС, 

Конкурсна 

комісія 

ДЕСС; 

 

3.Відділ 

юридичног

о 

забезпечен

ня та 

правової 

аналітики; 

 

4. 

Головний 

спеціаліст з 

питань 

 

 

2-4. До 

01.01.2022 

 

 

 

проводиться 

щоквартальна 

перевірка 

 

2. Відділ 

емпіричних 

досліджень та 

інформації 

технологій та 

Сектор 

комунікацій та 

інституційног

о розвитку 

укомплектова

но 

кваліфіковани

ми кадрами. 

 

3.Порядок 

роботи з 

інформацією з 

обмеженим 

доступом 

розроблено і 

затверджено. 
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відповідальність за 

порушення 

законодавства щодо 

доступу до інформації, 

звернень громадян та 

антикорупційного 

законодавства із 

зазначенням статей 

нормативно-правових 

актів, якими така 

відповідальність 

встановлена, та санкцій, 

які вони передбачають 

 

запобігання 

корупції 

4. Кожен 

працівник 

попереджений 

про 

персональну 

відповідальніс

ть. 

Організація правової роботи 

9 Можливе 

задоволення 

працівниками 

Відділу юридичного 

забезпечення та 

правової аналітики 

приватного інтересу 

під час 

представництва 

інтересів ДЕСС в 

судах 

середня 1. Участь за рішенням 

Голови ДЕСС у судових 

засіданнях не менше як 

2-х працівників Відділу 

юридичного 

забезпечення та 

правової політики. 

2. Проведення 

періодичного 

моніторингу прийнятих 

судових рішень  

головним спеціалістом 

з питань запобігання 

1. Відділ 

юридичног

о 

забезпечен

ня та 

правової 

аналітики 

 

2. 

Головний 

спеціаліст з 

питань 

1. Під час  

судових 

засідань 

 

 

2. 1 раз на 

квартал 

(до 20 

числа 

останнього 

місяця 

кожного 

кварталу) 

1-2. Не 

потребує 

виділення 

додаткови

х ресурсів; 

  

1. Забезпечено 

участь у 

судових 

справах на 

менше як 2-х 

працівників 

Відділу 

юридичного 

забезпечення 

та правової 

аналітики 

2. Головним 

спеціалістом з 
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корупції на предмет 

виявлення особистої 

заінтересованості у 

результаті розгляду тієї 

чи іншої справи 

запобігання 

корупції 

питань 

запобігання 

корупції 

щокварталу 

проводиться 

моніторинг 

прийнятих 

судових 

рішень 

Внутрішній аудит 

10 Ймовірність 

виникнення 

конфлікту інтересів 

під час суміщення 

функцій 

внутрішнього 

контролю і 

внутрішнього аудиту 

низька 1. Розподіл функцій 

внутрішнього аудиту та 

внутрішнього 

контролю; 

 

2. Внесення змін до 

положень та посадових 

інструкцій, які 

визначають організацію 

внутрішнього контролю 

і внутрішнього аудиту 

 

 

 

1. 

Керівництв

о ДЕСС; 

 

2. 

Головний 

спеціаліст з 

управління 

персоналом 

 

 

 

 

1-2. До 

01.01.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-2. Не 

потребує 

виділення 

додаткови

х ресурсів; 

1. Визначено 

особу, 

відповідальну 

за внутрішній 

контроль. 

 

2. До 

положень та 

посадових 

інструкцій 

внесено зміни 

 

 

Управління документообігом 

11 Ймовірна 

недоброчесність 

посадових осіб під 

середня 1. Публікація на сайті 

ДЕСС статистичних 

даних щодо запитів, 

 1. Сектор 

комунікаці

й та 

1. 

Щорічно, 

до 01.04.; 

1-2, 4. Не 

потребує 

виділення 

1. Інформацію 

розміщено на 

офіційному 
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час опрацювання 

звернень юридичних 

і фізичних осіб, 

запитів на 

інформацію, інших 

документів  

звернень і відповідей на 

них, а також питань, 

яких вони стосувалися. 

 

2. Попередження 

кожного працівника про 

персональну 

відповідальність за 

порушення 

законодавства щодо 

доступу до інформації, 

звернень громадян та 

антикорупційного 

законодавства із 

зазначенням статей 

нормативно-правових 

актів, якими така 

відповідальність 

встановлена, та санкцій, 

які вони передбачають; 

 

3. Впровадження 

електронної системи 

документообігу з 

можливістю аудиту 

роботи з кожним 

документом та 

інституційн

ого 

розвитку; 

 

2. 

Головний 

спеціаліст з 

питань 

запобігання 

корупції; 

 

 

3. 

Керівництв

о ДЕСС; 

керівники 

структурни

х 

підрозділів 

ДЕСС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. До 

01.01.2022 

 

3. 1-й 

квартал 

2023 

(протягом 

3-х місяців 

після 

виділення 

фінансува

ння та 

закупленн

я 

відповідно

го 

технічного 

обладнанн

я та 

програмно

го 

забезпечен

ня) 

 

 

 

додаткови

х ресурсів; 

3. 

Потребує 

додаткови

х 

фінансови

х і 

матеріальн

их 

ресурсів 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

вебсайті 

ДЕСС 

 

 

3. Кожен 

працівник 

попереджений 

про 

персональну 

відповідальніс

ть. 

 

3. 

Фінансування 

виділено;   

відповідне 

обладнання і 

програмне 

забезпечення 

закуплено, 

встановлено і 

забезпечено 

його роботу. 
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контролю його 

виконання; 

 

4. Впровадження 

уповноваженою особою 

з питань запобігання та 

виявлення корупції 

моніторингу за 

розглядом повторних 

звернень юридичних і 

фізичних осіб, в яких 

оскаржуються 

дії/бездіяльність 

посадових осіб ДЕСС, 

та визначення критеріїв, 

необхідних для 

здійснення такого 

моніторингу 

 

 

 

4. 

Головний 

спеціаліст з 

питань 

запобігання 

корупції;  

 

 

 

4. До 

01.05.2022 

 

 

4. Моніторинг 

впроваджено, 

критерії 

визначено 

Управління персоналом 

12 Можливість впливу 

третіх осіб на членів 

конкурсної комісії з 

метою визначення 

рейтингу кандидатів 

на посаду державної 

служби 

середня 1. Залучення у 

встановленому порядку 

до складу конкурсної 

комісії представників 

громадських об’єднань, 

що діють відповідно до 

Закону України "Про 

громадські об’єднання"; 

1. Голова 

ДЕСС; 

Конкурсна 

комісія 

 

 

2. 

Головний 

1. 

Кожного 

разу під 

час 

проведенн

я 

конкурсу; 

 

1-2. Не 

потребує 

виділення 

додаткови

х ресурсів; 

 

 

 

1. До роботи 

конкурсної 

комісії 

залучено 

представників 

громадськості. 
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2. Розробка пам’ятки  

про персональну 

відповідальність за 

порушення 

законодавства та 

обов’язок повідомлення 

керівника у разі спроб 

протиправного впливу з 

боку третіх осіб, з якою 

знайомити усіх членів 

конкурсної комісії. 

 

3. Здійснення аудіо-

та/або відео фіксації 

засідань конкурсної 

комісії ДЕСС, а також 

ведення архіву засідань 

конкурсної комісії  

 

спеціаліст з 

управління 

персоналом 

 

 

 

 

 

 

 

3. Голова 

конкурсної 

комісії, 

головний 

спеціаліст з 

управління 

персоналом 

2. До 

01.01.2022 

 

3. Кожного 

разу під 

час 

проведенн

я конкурсу 

після 

виділення 

відповідно

го 

фінансува

ння та 

закупки 

програмно

го 

забезпечен

ня 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

Потребує 

додаткови

х 

фінансови

х і 

матеріальн

их 

ресурсів 

 

2. Розроблено 

пам’ятку про 

персональну 

відповідальніс

ть та 

ознайомлено з 

нею усіх 

членів 

конкурсної 

комісії. 

 

3. Аудіо-

та/або відео 

фіксація та 

архів засідань 

конкурсної 

комісії ДЕСС 

ведуться  

 

 

13 Можливість 

прийняття на посаду 

осіб (категорія В), 

які не відповідають 

встановленим 

вимогам, або тих, які 

подали недостовірні 

відомості у зв’язку з 

середня 1. Проведення 

перевірки достовірності 

наданих претендентом 

на посаду відомостей 

про себе шляхом звірки 

поданих копій 

документів з 

оригіналами або 

1. 

Головний 

спеціаліст з 

управління 

персоналом 

 

 

1-2. 

Щоразу 

під час 

вирішення 

питання 

про 

призначен

1-2. Не 

потребує 

виділення 

додаткови

х ресурсів 

1. Перевірку 

достовірності 

наданих 

претендентом 

на посаду 

відомостей 

проведено. 
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відсутністю 

законодавчого 

обов’язку 

проведення 

спеціальної 

перевірки 

завіреними копіями, а 

також відповідності 

кваліфікаційним 

вимогам; 

2. Перевірка 

наявності/відсутності 

кандидата на посаду в 

Реєстрі осіб, які 

вчинили корупційні 

правопорушення 

2. 

Головний 

спеціаліст з 

питань 

запобігання 

корупції 

ня особи  

на посаду. 

2. Наявність 

відомостей 

про 

претендента 

на посаду в 

Реєстрі осіб, 

які вчинили 

корупційні 

правопорушен

ня перевірено. 

 

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 

укладеними 

договорами з 

урахуванням 

середня 1. Проведення 

додаткового 

вибіркового аналізу 

пропозицій 

структурних підрозділів 

до бюджетного запиту; 

 

2. Встановлення 

критеріїв 

пріоритетності 

використання 

помісячних бюджетних 

асигнувань та надання 

зведеної інформації 

керівництву ДЕСС; 

 

1. Відділ 

аналітики 

та 

стратегічно

го 

планування

; 

 

2. Сектор 

бухгалтерс

ького 

обліку та 

фінансовог

о 

забезпечен

ня; 

1. Щоразу 

при 

поданні 

пропозиці

й; 

 

 

2. 1-й 

квартал 

кожного 

року (до 5 

числа 

першого 

місяця 

кожного 

кварталу); 

1-3.Не 

потребує 

виділення 

додаткови

х ресурсів; 

 

1. Аналіз 

пропозицій 

здійснений, 

доведений до 

Сектору 

бухгалтерсько

го обліку та 

фінансового 

забезпечення 

та керівництва 

ДЕСС. 

2.  Критерії 

пріоритетності 

використання 

помісячних 

бюджетних 
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виділених 

асигнувань на 

поточний місяць 

3. Запровадження 

додаткових заходів 

контролю шляхом 

проведення аналізу 

черговості розрахунків 

за договорами 

 

3. 

Головний 

спеціаліст з 

питань 

запобігання 

корупції 

 

3. 

Вибірково, 

1 раз на 

квартал 

асигнувань 

встановлені. 

3. Аналіз 

черговості 

здійснення 

розрахунків 

проведено, 

про 

результати 

поінформован

о Голову 

ДЕСС 

15 Недостатня 

урегульованість 

процедур 

встановлення 

стимулюючих 

виплат та 

матеріальних 

допомог 

працівникам ДЕСС 

середня Внесення змін до 

Положення про 

заохочення щодо 

погодження 

встановлення надбавок 

і премій тільки за умови 

наявності письмового 

обґрунтування 

керівника самостійного 

структурного 

підрозділу щодо 

результатів діяльності 

кожного працівника та 

умов надання 

матеріальних допомог 

 

Сектор 

бухгалтерс

ького 

обліку та 

фінансовог

о 

забезпечен

ня, 

 керівники 

структурни

х 

підрозділів 

 

До 

01.01.2022 

Не 

потребує 

виділення 

додаткови

х ресурсів; 

Відповідні 

зміни до 

Положення 

внесені. 

Забезпечено 

прозорість під 

час 

опрацюванні 

пропозицій 

керівників 

структурних 

підрозділів  
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16 Недостатня 

урегульованість 

процедури 

замовлення 

матеріальних 

цінностей 

структурними 

підрозділами ДЕСС, 

що може призвести 

до умисного 

завищення обсягів 

замовлення 

матеріальних 

цінностей з метою 

використання 

надлишків в 

особистих цілях 

низька 1.Розробка та 

затвердження Порядку, 

що передбачатиме 

замовлення 

матеріальних цінностей 

виключно на підставі 

розроблених форм 

обґрунтування таких 

потреб, а також 

встановлюватиме 

процедуру перевірки їх 

достовірності та 

доцільності; 

 

2. Проведення 

анкетування 

працівників апарату 

ДЕСС для отримання 

необхідної інформації 

про потребу та цільове 

використання 

матеріальних цінностей 

 

1-2. Сектор 

бухгалтерс

ького 

обліку та 

фінансовог

о 

забезпечен

ня  

1. До 

01.01.2022 

 

 

 

 

2. 

Щорічно 

під час 

формуванн

я 

кошторису 

видатків 

 

 

 

1-2. Не 

потребує 

виділення 

додаткови

х ресурсів; 

1. Порядок 

розроблено і 

затверджено, 

процедуру 

перевірки 

достовірності 

і доцільності 

замовлень 

визначено; 

  

2. 

Анкетування 

проведено 

Сфера публічних закупівель 

17 Нечіткість 

визначення предмета 

закупівлі та інших 

умов договору для 

середня 1. Запровадження 

механізму перевірки 

розробленої тендерної 

документації в частині 

1. 

Уповноваж

ена особа з 

публічних 

1. До 

01.02.2022 

 

Не 

потребує 

виділення 

1. Відповідний 

акт 

розроблено і 

прийнято. 
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обмеження 

конкуренції 

дотримання вимог до 

предмета закупівлі, до 

якого повинні бути 

залучені не менш ніж 

два структурних 

підрозділи ДЕСС, 

шляхом прийняття 

відповідного акта 

ДЕСС; 

 

2. Використання 

Конструктора та 

бібліотеки примірних 

специфікацій 

(https://specifications.pro

zorro/org/specifications?

page=1&count=10); 

проведення попередніх 

ринкових консультацій 

при плануванні 

закупівель та 

організації їх 

проведення з метою 

аналізу ринку, у тому 

числі отримання 

рекомендацій та 

інформації від суб’єктів 

господарювання; 

закупівель; 

Відділ 

юридичног

о 

забезпечен

ня та 

правової 

аналітики; 

2. 

Уповноваж

ена особа з 

публічних 

закупівель; 

 

3. 

Уповноваж

ена особа з 

публічних 

закупівель;  

 

головний 

спеціаліст з 

питань 

запобігання 

корупції; 

 

4. 

Уповноваж

2-3. 

Щоразу, 

під час 

проведенн

я 

закупівель 

 

4. До 

01.01.2023 

 

додаткови

х ресурсів; 

 

 

2. 

Конструктор 

та бібліотека 

примірних 

специфікацій 

використовую

ться, 

попередні 

консультації 

та аналіз 

ринку 

проводяться; 

3. 

Уповноважено

ю особою та 

головним 

спеціалістом з 

питань 

запобігання 

корупції 

проводиться 

аналіз 

контрагентів; 

 

4. Відповідна 

інформація 

https://specifications.prozorro/org/specifications?page=1&count=10
https://specifications.prozorro/org/specifications?page=1&count=10
https://specifications.prozorro/org/specifications?page=1&count=10
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3. Проведення аналізу 

контрагентів; 

  

4. Оприлюднення 

обґрунтування 

технічних та якісних 

характеристик предмета 

закупівлі шляхом 

розміщення на 

офіційному сайті ДЕСС  

 

ена особа з 

публічних 

закупівель;  

 

Сектор 

комунікаці

й та 

інституційн

ого 

розвитку 

 

оприлюднюєт

ься  

 

   

Організація роботи із запобігання та виявлення корупції 

18 Неналежне 

забезпечення 

конфіденційності 

викривачів 

висока 1. Розроблення 

пам’яток про етичну 

поведінку працівників 

ДЕСС; про правовий 

статус, права та гарантії 

захисту викривача; про 

канали повідомлення 

про можливі факти 

корупційних або 

пов’язаних із корупцією 

правопорушень, інших 

порушень Закону 

України  «Про 

запобігання корупції» в 

ДЕСС; про порядок 

1-3. 

Головний 

спеціаліст з 

питань 

запобігання 

корупції 

1. До 

01.01.2022 

 

 

2. Згідно з 

графіком 

навчальни

х заходів 

 

 

 

 

 

 

 

1-3.  Не 

потребує 

виділення 

додаткови

х ресурсів; 

1. Пам’ятки 

розроблено і 

надаються 

працівникам 

ДЕСС для 

ознайомлення 

під час їх 

призначення 

на посади 

(прийняття на 

роботу) 

 

2. Навчання 

проведено 
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розгляду повідомлень 

про можливі факти 

корупційних або 

пов’язаних із корупцією 

правопорушень, інших 

порушень Закону 

2. Проведення навчання 

на тему: 

«Доброчесність як 

невід'ємна складова 

працівників ДЕСС» 

 

3. Проведення 

регулярних 

комунікаційних 

кампаній та 

просвітницьких заходів, 

присвячених 

Міжнародному дню 

захисту викривачів 

серед працівників 

апарату ДЕСС з питань 

правового статусу, прав 

та гарантій захисту 

викривача 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. До 

23.06. 

кожного 

року 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

Комунікаційні 

кампанії та 

просвітницькі 

заходи 

проведено 

19 Ймовірність 

неналежного 

середня 1. Розроблення Порядку 

організації роботи з 

1. 

Головний 

1. До 

01.01.2022 

1-2. Не 

потребує 

1. Видано 

відповідний 
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розгляду 

повідомлень про 

корупцію може 

призвести до 

порушень прав 

викривача та 

порядку здійснення 

перевірки 

повідомлення 

викривача 

повідомленнями 

викривачів 

 

2. Оприлюднення на 

сайті ДЕСС Порядку 

організації роботи з 

повідомленнями 

викривачів 

та інформації щодо 

правового статусу 

викривача, його прав на 

конфіденційність і 

анонімність, щодо 

надання викривачам 

безоплатної вторинної 

правової допомоги та 

іншої інформації для 

викривачів 

спеціаліст з 

питань 

запобігання 

корупції 

 

2. 

Головний 

спеціаліст з 

питань 

запобігання 

корупції; 

Сектор 

комунікаці

й та 

інституційн

ого 

розвитку 

 

2. 

Протягом 

5 робочих 

днів після 

затвердже

ння 

Порядку 

та 

внесення 

змін 

виділення 

додаткови

х ресурсів; 

наказ ДЕСС 

про 

затвердження 

Порядку  

 

2. Інформацію 

оприлюднено 

_____________________ 


