
 

              Додаток 1  

до Звіту за результатами оцінки корупційних 

ризиків у діяльності ДСНС 

 

 

Опис ідентифікованих у діяльності Державної служби України з надзвичайних ситуацій  

корупційних ризиків та можливі наслідки, спричинених ризиками правопорушень  

 

№ 

з/п 

Ідентифікований 

корупційний 

ризик 

Опис ризику 
Чинники корупційного 

ризику 

Можливі наслідки 

правопорушення, 

спричинених ризиком 

1 Можливе 

задоволення 

приватних інтересів 

(отримання 

неправомірної 

вигоди)  під час 

проведення планових 

(позапланових) 

заходів державного 

нагляду (контролю) 

за додержанням 

ліцензіатом вимог 

законодавства у сфері 

провадження 

господарської 

діяльності з надання 

послуг і виконання 

робіт 

протипожежного 

призначення за 

переліком, що 

визначається 

Кабінетом Міністрів 

Під час проведення перевірок 

підприємців  посадові особи з метою 

отримання неправомірної вигоди 

можуть здійснювати перевірку 

провадження господарської 

діяльності з надання послуг і 

виконання робіт протипожежного 

призначення не у повному обсязі,  з 

ігноруванням та приховуванням 

виявлених недоліків. Крім цього, 

існує можливість вжиття посадовими 

особами надто суворих заходів до 

підприємців, у тому числі навмисне 

створення умов та сприяння у 

скасуванні ліцензії, що спонукає 

суб’єктів господарювання до надання 

неправомірної вигоди посадовим 

особам для складання ними 

позитивного акта перевірки, у тому 

числі без її реального проведення 

 

 

Відсутність контролю за повнотою 

здійснення перевірок суб’єктів 

господарювання під час проведення  

заходів державного нагляду у сфері 

пожежної та техногенної безпеки, а 

також неможливість моніторингу 

результатів перевірок суб’єктів 

господарювання через закритість 

інформації щодо їх проведення та 

відсутність інформаційного 

наповнення Інспекційного Порталу. 

Відсутність правової норми щодо 

неухильного  зобов’язання посадових 

осіб здійснювати  всі заходи 

державного нагляду (контролю) з 

обов’язковою відео-фіксацією 

виявлених порушень законодавства  

у сфері провадження господарської 

діяльності з надання послуг і 

виконання робіт протипожежного 

призначення 

 

Зловживання службовим 

становищем, вчинення 

корупційних та пов’язаних з 

корупцією правопорушень. 

Підрив авторитету ДСНС та 

втрата довіри населення і 

громадськості 



 
2 

№ 

з/п 

Ідентифікований 

корупційний 

ризик 

Опис ризику 
Чинники корупційного 

ризику 

Можливі наслідки 

правопорушення, 

спричинених ризиком 

України 

 

2 Можливе 

задоволення 

посадовими особами  

приватних інтересів 

(отримання 

неправомірної 

вигоди) під час 

розгляду  декларацій 

відповідності 

матеріально-

технічної бази 

суб’єктів 

господарювання 

вимогам 

законодавства з 

питань пожежної 

безпеки 

 

Посадові особи можуть допускати 

зловживання зловживання 

службовим становищем та 

використовувати пов’язані з цим 

можливості під час реєстрації та 

розгляду заявок підприємців 

(порушувати порядок розгляду та 

реєстрації заявок, навмисно 

затягувати строки ухвалення рішень 

та не висвітлювати їх результати на 

офіційних веб-порталах, щоб мати 

змогу значно їх покращити) з метою 

отримання від суб’єктів 

господарювання неправомірної 

вигоди для пришвидшення процесу 

розгляду і реєстрації, а також 

ухвалення позитивного рішення з 

оприлюдненням результатів. Також 

посадові особи можуть навмисно 

спонукати підприємців до надання 

неправомірної вигоди  через 

можливість не обґрунтованого 

повернення декларацій на 

доопрацювання внаслідок виявлення 

в них нібито помилок та неповних 

даних 

 

Відсутність контролю за розглядом і 

реєстрацією декларацій відповідності 

матеріально-технічної бази суб’єктів 

господарювання вимогам 

законодавства з питань пожежної 

безпеки, неможливість здійснення 

аналізу об’єктивності ухвалених 

рішень через відсутність 

інформаційного наповнення 

Інспекційного Порталу.  

Недосконалість процедури подання і 

реєстрації декларації відповідності 

матеріально-технічної бази суб’єкта 

господарювання вимогам 

законодавства з питань пожежної 

безпеки, зокрема, стосовно 

передбаченої вимоги  затвердження 

декларації печаткою, що суперечить 

чинному законодавству 

Вчинення корупційних та 

пов’язаних з корупцією 

правопорушень, інших злочинів 

у сфері службової діяльності. 

Реалізація дискреційних 

повноважень посадовими 

особами під час розгляду 

декларації відповідності  

матеріально-технічної бази 

суб’єктів господарювання. 

Втрата репутації ДСНС 



 
3 

№ 

з/п 

Ідентифікований 

корупційний 

ризик 

Опис ризику 
Чинники корупційного 

ризику 

Можливі наслідки 

правопорушення, 

спричинених ризиком 

3 Можливе 

задоволення 

посадовими особами  

приватних інтересів 

(отримання 

неправомірної 

вигоди)  під час 

здійснення функцій  

державного 

ринкового нагляду   

 

Посадові особи під час здійснення  

діяльності у сфері державного 

ринкового нагляду та перевірок 

підприємців можуть “невірно” (на 

власний розсуд) тлумачити та 

застосувати вимоги до засобів 

цивільного захисту, що може 

впливати на додаткові фінансові 

втрати та збитки суб’єктів 

господарювання внаслідок 

можливого зниження обсягів 

реалізації (продажу) продукції. Ці 

обставини спонукають суб’єктів 

господарювання надавати 

неправомірну вигоду посадовим 

особам за ухвалення на їх користь 

позитивних рішень 

 

Відсутність нормативно-правового 

визначення процедури оцінки 

відповідності засобів цивільного 

захисту  технічним нормам 

Задоволення посадовими 

особами приватних інтересів. 

Реалізація дискреційних 

повноважень через можливість 

застосування для одних і тих 

самих засобів цивільного 

захисту різні процедури оцінки 

відповідності. 

Втрата репутації ДСНС серед 

суб’єктів господарювання 

Нераціональні фінансові витрати 

та матеріальні збитки 

підприємців. 

Суттєве зниження якості 

продукції 

 

4 Можливе 

задоволення 

приватних інтересів 

(отримання 

неправомірної 

вигоди)  посадовими 

особами, які входять 

до складу житлової 

комісії апарату ДСНС 

Під час реалізації діяльності щодо 

розподілу житла персоналу ДСНС 

члени (голова) житлової комісії 

апарату ДСНС можуть зловживати 

становищем через недостатню 

відкритість для персоналу інформації 

щодо стану житлового забезпечення 

та розподілу житлових приміщень. 

Одночасно посадові особи житлової 

комісії (її голова) з метою отримання 

неправомірної вигоди (у тому числі 

для третіх осіб) можуть лобіювати 

певних співробітників, які  

Відсутність прозорості та 

доступності інформації стосовно 

списків осіб, які перебувають на 

квартирному обліку (рух черги, 

прийняті рішення, їх облік) 

Вчинення особами, які входять 

до складу конкурсної комісії з 

придбання житла,  корупційних 

та пов’язаних з корупцією 

правопорушень. 

Неможливість здійснення  

об’єктивного аналізу та 

моніторингу наявних (відсутніх) 

змін у черзі,  динаміки та 

“плинності” облікових списків. 

Дестабілізація морально-

психологічного клімату серед 

персоналу 



 
4 

№ 

з/п 

Ідентифікований 

корупційний 

ризик 

Опис ризику 
Чинники корупційного 

ризику 

Можливі наслідки 

правопорушення, 

спричинених ризиком 

перебувають на квартирному обліку, 

надавати їм неправомірну перевагу             

у позачерговому просуванні за 

житловими списками (чергою) 

  

 

5 Можливе 

задоволення 

посадовими особами 

приватних інтересів 

(отримання 

неправомірної 

вигоди) під час 

здійснення контролю 

за обліком, 

експлуатацією та 

списанням 

матеріально-

технічних цінностей 

в органах та 

підрозділах 

цивільного захисту 

 

Посадові особи органів та підрозділів 

цивільного захисту під час 

отримання матеріально-технічних 

цінностей можуть приховувати 

інформацію щодо реальних обсягів 

надходження та придатності 

отриманих цінностей до 

використання.  Це сприяє 

можливості навмисного 

передчасного списання нібито 

непридатних до експлуатації  

матеріально-технічних цінностей з 

метою злочинного привласнення, 

реалізації (продажу) або їх  

використання в інший спосіб 

 

 

Відсутність контролю за обліком, 

експлуатацією, а також дотриманням 

строків списання матеріально-

технічних цінностей. Можливість 

навмисного викривлення реальної 

інформації щодо обсягів 

надходження матеріально-технічних 

цінностей, їх взяття на облік, 

придатності до експлуатації чи 

необхідності списання 

Матеріальні збитки та втрата 

ресурсного потенціалу служби 

цивільного захисту. 

Реалізація  дискреційних 

повноважень через  можливість 

передчасного списання 

(привласнення) матеріально-

технічних цінностей. 

Неможливість здійснення 

об’єктивного аналізу стану 

амортизації цих цінностей 

 

6 Можливе 

задоволення 

посадовими особами 

приватних інтересів 

(отримання 

неправомірної 

вигоди) під час 

ухвалення рішень 

щодо забезпечення 

Під час реалізації діяльності та 

ухвалення управлінських рішень 

щодо забезпечення житлом  

персоналу посадові особи з метою 

отримання неправомірної вигоди 

можуть навмисно створювати 

перепони при ухваленні рішень (не  

дотримуватися черговості розгляду 

заявок, навмисно виявляти нібито 

Відсутність відомчого нормативно-

правового акта, який визначає 

соціальні гарантії персоналу ДСНС у 

частині забезпечення житлом 

 

Зловживання службовим 

становищем під час ухвалення  

рішень щодо забезпечення 

житлом. 

Дестабілізація морально-

психологічного клімату. 

Втрата репутації ДСНС 

 



 
5 

№ 

з/п 

Ідентифікований 

корупційний 

ризик 

Опис ризику 
Чинники корупційного 

ризику 

Можливі наслідки 

правопорушення, 

спричинених ризиком 

житловими 

приміщеннями 

персоналу ДСНС та 

під час підготовки 

клопотань щодо 

виключення 

житлових приміщень 

(квартир) з числа 

службових 

 

помилки у наданих документах та 

ставити під сумнів їх відповідність 

чинному законодавству) 

 

 

7 Можливе 

задоволення 

посадовими особами 

приватних інтересів 

(у тому числі 

отримання 

неправомірної 

вигоди) під час 

здійснення закупівлі 

одягу для пожежника 

захисного для 

забезпечення 

підрозділів служби 

цивільного захисту 

Посадові особи можуть задовольняти 

(отримувати) приватні інтереси 

(отримують неправомірну вигоду) 

через закупівлю не якісного одягу 

для пожежника захисного (з 

ігноруванням результатів проведеної 

експертизи якості одягу, за 

відсутності протоколів випробувань 

та з недотриманням технічних вимог 

і характеристик одягу). Під час 

закупівлі надається перевага більш 

дешевій та “вигідній” ціновій 

пропозиції з метою подальшого 

злочинного привласнення 

посадовими особами нібито 

“заощаджених” коштів або їх 

використання не за призначенням   

Недотримання державних та 

європейських стандартів технічних 

вимог та характеристик до одягу для 

пожежника захисного. Відсутність у 

тендерній документації інформації 

щодо технічних вимог та стандартів. 

Не проведення випробувань 

захисного/бойового одягу пожежного 

для пожежогасіння і рятувальних 

робіт на предмет встановлення 

характеристик і показників 

поширення полум’я, теплопередачі 

полум’я, теплопередачі 

випромінювання, конвективного  

опору. Відсутність вимог про 

наявність сертифікатів якості одягу 

для пожежника захисного в 

тендерній документації  

 

 

Нераціональне використання 

бюджетних коштів. 

Зловживання службовим 

становищем під час ухвалення 

рішень щодо закупівель одягу 

для пожежника захисного з  

нехтуванням його якісних 

характеристик і, як наслідок, 

достроковою непридатністю до 

експлуатації. Дострокова втрата 

матеріальних ресурсів та 

зниження спроможності 

персоналу до ефективного 

виконання завдань за 

призначенням 



 
6 

№ 

з/п 

Ідентифікований 

корупційний 

ризик 

Опис ризику 
Чинники корупційного 

ризику 

Можливі наслідки 

правопорушення, 

спричинених ризиком 

8 Можливе 

задоволення 

посадовими особами 

приватних інтересів 

(у тому числі 

отримання 

неправомірної 

вигоди) під час 

здійснення закупівлі 

пожежної техніки  

Під час планування закупівель 

посадовими особами може не 

здійснюватися об’єктивна оцінка 

потреб підпорядкованих ДСНС 

органів та підрозділів цивільного 

захисту у забезпеченні пожежною 

технікою, не здійснюватися 

відповідний аналіз та ігноруються 

надані цими органами та 

підрозділами пропозиції щодо 

технічних вимог до пожежних 

автомобілів для забезпечення їх 

надійності та довготривалості  

використання. Разом з цим посадові 

особи можуть задовольняти приватні 

інтереси (у тому числі третіх осіб) 

через навмисне оголошення під час 

процедури закупівлі таких технічних 

вимог до пожежних автомобілів, які 

найбільш “зручні” саме для певного 

учасника процедури закупівлі 

внаслідок завчасно досягнутих 

посадовими особами 

“домовленостей” з ним 

 

Можливе створення штучних 

передумов для певних учасників 

процедури закупівлі шляхом 

оголошення замовником (ДСНС) 

таких технічних вимог та 

характеристик пожежної техніки, які 

можуть задовольнити лише окремі 

виробники 

Нераціональне використання 

бюджетних коштів. 

Вчинення корупційних та 

пов'язаних з корупцією 

правопорушень, інших злочинів 

у сфері службової діяльності. 

Закупівля не якісної пожежної 

техніки, втрата матеріально-

технічних ресурсів і потенціалу, 

а також спроможності персоналу 

до ефективного виконання  

завдань за призначенням. 

Втрата довіри населення та 

підрив авторитету ДСНС 

 

9 Можливе 

задоволення 

приватних інтересів 

(у тому числі 

отримання 

неправомірної 

Посадові особи можуть отримувати 

неправомірну вигоду через  надання 

в оренду автомобілів на значно 

більші строки експлуатації, ніж 

зазначено у договорі оренди, з метою 

подальшого  привласнення 

Відсутність контролю за якісним 

обліком і перебуванням 

автомобільної техніки за  визначеним 

місцем дислокації.  

Неможливість достовірної перевірки 

використання автомобіля  понад 

Вчинення корупційних та 

пов'язаних з корупцією 

правопорушень, інших злочинів 

у сфері службової діяльності. 

Матеріальні збитки та втрата 

ресурсного потенціалу внаслідок 
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№ 

з/п 

Ідентифікований 

корупційний 

ризик 

Опис ризику 
Чинники корупційного 

ризику 

Можливі наслідки 

правопорушення, 

спричинених ризиком 

вигоди) посадовими 

особами органів та 

підрозділів 

цивільного захисту, 

які надають платні 

послуги, зокрема 

надають в оренду 

автомобільну техніку 

 

посадовими особами коштів за 

понаднормове використання 

автомобіля (приховування прибутку, 

який фактично має належати органу 

чи підрозділу цивільного захисту) 

 

строки, які передбачено  договором 

оренди  

передчасної амортизації 

автомобільної техніки. 

Дефіцит спеціального фонду 

 

10 
Можливе 

зловживання 

посадовими особами 

службовим 

становищем та 

задоволення 

приватних інтересів 

під час ухвалення (не 

ухвалення) рішень 

щодо виплати 

допомоги на 

поховання і 

компенсації 

матеріальних витрат 

на ритуальні послуги 

та спорудження 

надгробка особам 

рядового чи 

начальницького 

складу, які загинули 

(померли) під час 

проходження служби 

Під час ухвалення рішень щодо 

надання матеріальної допомоги та 

компенсації на ритуальні послуги та 

спорудження надгробка членам 

родин осіб рядового чи 

начальницького складу, які загинули 

(померли) під час проходження 

служби, посадові особи можуть 

зловживати службовим становищем, 

задовольняти приватні інтереси (у 

тому числі третіх осіб) внаслідок не 

вичерпного переліку осіб, які мають 

право на отримання такої допомоги. 

Через це посадові особи можуть 

спонукати до надання на їх користь 

неправомірної вигоди за позитивне 

вирішення питання щодо надання 

матеріальної допомоги на адресу тих 

осіб, які цього дійсно потребують, 

але не зазначені у переліку як такі, 

що мають на це право 

Недосконалість законодавства щодо 

переліку осіб, які мають право на 

отримання допомоги на поховання і 

компенсації матеріальних витрат на 

ритуальні послуги та спорудження 

надгробка особам рядового чи 

начальницького складу, які загинули 

(померли) під час проходження 

служби.  

Нормативна неврегульованість 

питання виплати такої допомоги 

Нераціональне використання 

бюджетних коштів. 

Соціальна незахищеність членів 

сімей та осіб, які здійснили 

поховання особи рядового чи 

начальницького складу, що 

загинула (померла) під час 

проходження служби. 

Підрив авторитету ДСНС 
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№ 

з/п 

Ідентифікований 

корупційний 

ризик 

Опис ризику 
Чинники корупційного 

ризику 

Можливі наслідки 

правопорушення, 

спричинених ризиком 

 

11 Можливе 

задоволення 

приватних інтересів 

посадовими особами  

органів та підрозділів  

цивільного захисту, 

які відповідальні за 

організацію та 

проведення занять в 

системі службової 

підготовки, а також 

під час ухвалення 

ними рішень щодо 

присвоєння, 

підтвердження, 

зниження класної 

кваліфікації особам 

рядового і 

начальницького 

складу служби 

цивільного захисту 

Посадові особи можуть задовольняти 

приватні інтереси через можливість 

надання підлеглим співробітникам 

органів та підрозділів цивільного 

захисту сприяння в успішному 

складанні підсумкових заліків за 

результатами службової підготовки, 

а також створення умов щодо  

спонукання підлеглих до надання 

неправомірної вигоди за успішне та 

позитивне ухвалення рішення щодо 

присвоєння чи підтвердження їм 

класної кваліфікації (встановлення 

грошової надбавки) 

 

Відсутній контроль за організацією 

та  проведенням службової 

підготовки.  

Недотримання критеріїв  оцінювання 

знань слухачів 

Зловживання службовим 

становищем посадовими 

особами органів та підрозділів  

цивільного захисту, які  

відповідальні за організацію та 

проведення службової 

підготовки в органах та 

підрозділах цивільного захисту,  

за результатами підсумкової  

перевірки якої, після завершення 

навчального року, присвоюється 

класна кваліфікація особам 

рядового і начальницького 

складу служби цивільного 

захисту.   

Неналежна оцінка знань 

персоналу. 

Втрата бюджетних коштів через 

не обгрунтоване  присвоєння чи 

підтвердження класної 

кваліфікації 

 

12 Можливе 

задоволення 

посадовими особами 

органів та підрозділів  

цивільного захисту 

Під час перевірок несення підлеглим 

персоналом внутрішньої, гарнізонної 

та  караульної служб, посадові особи 

можуть задовольняти приватні 

інтереси, допускати зловживання 

Недосконалість  порядку організації  

несення внутрішньої, гарнізонної та 

караульної служб в органах та 

підрозділах Оперативно-рятувальної 

служби ДСНС України 

Службові зловживання   

посадових осіб  органів та 

підрозділів цивільного захисту    

Можливість необґрунтованих 

фінансових втрат. 
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№ 

з/п 

Ідентифікований 

корупційний 

ризик 

Опис ризику 
Чинники корупційного 

ризику 

Можливі наслідки 

правопорушення, 

спричинених ризиком 

приватних інтересів 

під час організації і 

дотримання  порядку 

несення підлеглим 

персоналом  

внутрішньої, 

гарнізонної та 

караульної служб 

 

 

службовим становищем, які можуть 

полягати у неправомірному та 

необґрунтованому притягненні 

підлеглих до дисциплінарної 

відповідальності. 

Одночасно посадові особи можуть 

отримувати на свою користь (або 

третіх осіб) неправомірну вигоду   

через можливість підробки 

службової документації (табелів 

виходу на службу), здійснення 

подвійних виплат, або виплат, так 

званим, “не існуючим” працівникам  

 

Дестабілізація морально-

психологічного клімату серед 

персоналу 

13 Можливе 

задоволення 

приватних інтересів 

посадовими особами 

(отримання 

неправомірної 

вигоди) під час 

реалізації 

повноважень щодо 

просування 

підлеглого персоналу 

по службі на вищі 

посади 

Посадові особи при здійсненні 

повноважень щодо формування  

кадрового резерву та визначення 

його складу можуть отримувати 

неправомірну вигоду за ухвалення 

рішення стосовно зарахування до 

кадрового резерву саме тих осіб, які  

першочергово бажають свого 

швидшого кар’єрного зросту  та 

просування по службі на вищі 

посади. Це створює сприятливі 

умови для задоволення приватних 

інтересів посадовими особами, 

оскільки перевага у просуванні по 

службі на вищі посади надається 

саме особам, зарахованим до 

кадрового резерву 

Відсутність можливості просування 

по службі на вищі посади персоналу, 

який не перебуває у кадровому 

резерві.  

Відсутність інших механізмів 

просування персоналу по службі на 

вищі посади окрім як обов’язкова 

умова перебування у кадровому 

резерві 

 

 

Зростання корупційних проявів 

та випадків вчинення 

корупційних і пов'язаних з 

корупцією правопорушень, 

інших злочинів у сфері 

службової діяльності.  

Реалізація дискреційних 

повноважень 

Відсутність мотивації персоналу 

до кар'єрного зростання 

внаслідок вкрай обмежених 

можливостей  щодо просування 
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№ 

з/п 

Ідентифікований 

корупційний 

ризик 

Опис ризику 
Чинники корупційного 

ризику 

Можливі наслідки 

правопорушення, 

спричинених ризиком 

 

14 Можливе 

задоволення 

приватних інтересів 

посадовими особами 

у сфері управління 

персоналом внаслідок  

недостатньої 

відкритості, 

об’єктивності та  

прозорості кадрових 

рішень (прийняття чи 

звільнення зі служби 

цивільного захисту, 

переміщення або 

просування по 

службі, накладання та 

зняття 

дисциплінарних 

стягнень,  присвоєння 

спеціальних звань, 

представлення до 

нагородження 

відомчими та 

державними 

нагородами) 

 

Посадові особи можуть зловживати 

службовою діяльністю, спонукати 

підлеглий персонал до надання 

неправомірної вигоди через 

навмисне штучне створення 

відповідних умов: ігнорування вимог 

чинного законодавства, затягування 

строків ухвалення кадрових рішень, 

особливо тих, що стосуються 

прийняття чи звільнення зі служби 

цивільного захисту, переміщення по 

службі, накладання та зняття 

дисциплінарних стягнень,  

присвоєння спеціальних звань, 

представлення до нагородження 
  
 

Відсутність контролю посадовими 

особами у сфері управління 

персоналом за об’єктивністю, 

своєчасністю, правомірністю 

ухвалення кадрових рішень. 

Створення перепон для персоналу 

служби цивільного захисту, зокрема 

через  можливість порушення 

(затягування) строків ухвалення (не 

ухвалення) управлінських кадрових 

рішень, особливо, в частині питань 

переміщення по службі, накладання 

та зняття дисциплінарних стягнень,  

присвоєння спеціальних звань, 

представлення до нагород 

Вчинення посадовими особами 

службових  зловживань 

(злочинів у сфері службової 

діяльності) під час ухвалення (не 

ухвалення) кадрових рішень. 

Втрата репутації та авторитету 

ДСНС, дестабілізація морально-

психологічного клімату серед 

персоналу 
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№ 

з/п 

Ідентифікований 

корупційний 

ризик 

Опис ризику 
Чинники корупційного 

ризику 

Можливі наслідки 

правопорушення, 

спричинених ризиком 

15 Можливе 

задоволення 

приватних інтересів 

посадовими особами 

під час ухвалення 

рішень щодо 

застосування 

заохочень та 

накладання 

дисциплінарних 

стягнень на осіб 

рядового і 

начальницького 

складу служби 

цивільного захисту, в 

тому числі слухачів і 

курсантів закладів 

освіти цивільного 

захисту 

 

Під час застосування до підлеглих 

співробітників органів а підрозділів 

цивільного захисту заохочень і 

накладання дисциплінарних 

стягнень, посадові особи можуть 

задовольняти приватні інтереси 

(отримувати неправомірну вигоду) за 

ухвалення рішення щодо не 

притягнення до дисциплінарної 

відповідальності (зі збереженням 

відсоткових надбавок до окладу 

підлеглого). Одночасно посадові 

особи можуть зловживати 

становищем, користуючись 

правовою невизначеністю своїх прав 

щодо обсягу застосування заохочень 

і стягнень 

 

 

Недостатня нормативна 

урегульованість  питань 

застосування заохочень та 

накладання дисциплінарних стягнень 

на осіб рядового і начальницького 

складу служби цивільного захисту, а 

також слухачів і курсантів закладів 

освіти цивільного захисту. 

Невизначеність видів заохочень та 

стягнень, а також обсягів прав щодо 

їх застосування 

Перевищення службових 

повноважень посадовими 

особами під час визначення 

видів заохочення та обсягу 

застосування дисциплінарних 

стягнень стосовно підлеглого 

персоналу.  

Зростання кількості судових 

позовів. Відсутність мотивації 

персоналу до професійного 

зростання та подальшого 

проходження служби в органах 

та підрозділах цивільного 

захисту 

16 Недоброчесність 

посадових осіб 

внаслідок можливого 

задоволення 

приватних інтересів 

під час здійснення 

планування перевірок 

(контрольних 

заходів), визначення 

переліку об'єктів, які 

підлягають 

З метою задоволення приватних 

інтересів посадові особи під час 

здійснення планування об’єктів 

перевірок можуть допускати 

службові зловживання через 

ухвалення  рішень в умовах 

конфлікту інтересів, навмисне 

направлення на перевірки підлеглих 

співробітників, які мають приватні 

інтереси відносно об’єктів перевірок, 

а у подальшому — приховування 

Відсутність  відкритого доступу до 

інформації про ухвалені рішення 

стосовно визначення переліку 

об’єктів перевірок, строків їх 

проведення та відповідальних осіб. 

Відсутність контролю за 

дотриманням строків періодичності 

перевірок та їх доцільністю з 

урахуванням усунення виявлених 

недоліків під час попередніх 

перевірок 

Перевищення посадовими 

особами службових 

повноважень та пов'язаних з цим 

можливостей внаслідок 

упередженості або формального 

підходу під час здійснення 

планування перевірок, 

визначення строків та переліку 

об'єктів, а також  відповідальних 

осіб за проведення перевірок. 

Нераціональне використання 
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№ 

з/п 

Ідентифікований 

корупційний 

ризик 

Опис ризику 
Чинники корупційного 

ризику 

Можливі наслідки 

правопорушення, 

спричинених ризиком 

перевіркам, а також 

відповідальних осіб 

за їх проведення 

таких фактів. Крім цього, посадові 

особи можуть отримати 

неправомірну вигоду від 

зацікавлених сторін під час 

визначення переліку об’єктів 

перевірок, строків їх проведення, а 

також визначення “найвигідніших” 

осіб, які здійснюватимуть перевірки 

тих чи інших об’єктів 

 

бюджетних коштів, а також 

відсутність дієвості і 

ефективності контрольних 

заходів (перевірок) 

17 Можливе 

задоволення 

посадовими особами 

приватних інтересів 

під час ухвалення (не 

ухвалення) рішень у 

сфері  медичного 

забезпечення 

персоналу в системі 

ДСНС 

Посадові особи можуть отримувати 

неправомірну вигоду через 

приховування від персоналу 

інформації  щодо можливості 

отримання безкоштовних ліків, 

порядку їх отримання та реальної 

наявності чи відсутності медичних 

препаратів з метою незаконного 

привласнення “заощаджених” ліків 

або їх реалізації (продажу) іншим 

особам 

 

Відсутність контролю за  якісним 

функціонуванням сфери медичного 

забезпечення. 

Відсутність інформування та 

обізнаності осіб, які обслуговуються 

в пунктах охорони здоров’я ЦЗД 

територіальних органів ДСНС щодо 

їх права на забезпечення 

безкоштовними ліками, наявності 

безкоштовних медикаментів та 

порядку їх отримання 

 

Вчинення корупційних та 

пов'язаних з корупцією 

правопорушень, інших злочинів 

у сфері службової діяльності. 

Зловживання службовим 

становищем під час призначення 

та виділення безкоштовних ліків. 

Отримання безкоштовних ліків 

особами, які відповідно до 

законодавства не мають на це 

право. 

Відсутність допомоги та 

соціальної захищеності тих осіб, 

які за певних обставин дійсно її 

потребують 

 

18 Недоброчесність 

медичних 

працівників сфери 

медичного 

забезпечення 

Медичні працівники сфери 

медичного забезпечення ДСНС 

можуть задовольняти власні приватні 

інтереси або інтереси третіх осіб 

(через отримання неправомірної 

Відсутність інформування та 

обізнаності персоналу служби 

цивільного захисту щодо 

можливості у разі наявної 

необхідності та показань 

Вчинення корупційних та 

пов’язаних з корупцією 

правопорушень. 

Службові зловживання. 

Дестабілізація морально-
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№ 

з/п 

Ідентифікований 

корупційний 

ризик 

Опис ризику 
Чинники корупційного 

ризику 

Можливі наслідки 

правопорушення, 

спричинених ризиком 

персоналу в системі 

ДСНС внаслідок 

можливого 

задоволення 

приватних інтересів 

(у тому числі через 

отримання 

неправомірної 

вигоди) під час 

ухвалення (не 

ухвалення) рішень 

щодо  видачі 

(відмови у видачі) 

листів 

непрацездатності та 

направлень на 

профільну 

діагностику 

(уточнення діагнозу), 

можливу 

госпіталізацію та 

лікування 

 

вигоди та спонукання персоналу до її 

надання) через ухвалення рішень 

щодо  видачі або відмови у видачі 

листів непрацездатності, 

безкоштовних направлень на 

профільну діагностику, а також 

можливу госпіталізацію та подальше 

безоплатне для особи лікування 

безоплатного отримання медичних 

послуг:  оформлення листа 

непрацездатності,  направлень на 

профільну діагностику (уточнення 

діагнозу), можливу госпіталізацію та 

лікування 

 

психологічного клімату.   

Відсутність належної соціальної 

та медичної захищеності і 

підтримки персоналу. Зниження 

трудового ресурсу і втрата 

кадрового потенціалу 

19 Ймовірність 

задоволення 

приватних інтересів 

під час опрацювання 

в системі ДСНС 

інформації про 

можливі порушення 

вимог Закону 

Працівники можуть задовольняти 

власні приватні інтереси (у тому 

числі — третіх осіб) через 

можливість на власний розсуд 

визначати чи підлягає обов’язковій 

перевірці інформація у зверненні, 

або, навпаки, існує можливість не 

здійснення перевірки інформації 

Відсутність процедури обробки  

інформації про можливі порушення 

вимог антикорупційного 

законодавства,  а також повідомлень, 

внесених викривачами 

 

 

Зростання корупційних проявів в 

органах та підрозділах 

цивільного захисту. Ймовірність 

значних матеріальних збитків 

внаслідок можливого 

приховування відомих фактів 

вчинення корупційних та 

пов'язаних з корупцією 
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№ 

з/п 

Ідентифікований 

корупційний 

ризик 

Опис ризику 
Чинники корупційного 

ризику 

Можливі наслідки 

правопорушення, 

спричинених ризиком 

України “Про 

запобігання корупції” 

та ухвалення (не 

ухвалення) 

відповідних рішень  

 

(зняття питання з контролю), 

оскільки звернення нібито відповідає 

ознакам анонімного. 

Можливість використання 

працівниками відомої інформації з 

корисливих та злочинних мотивів, її 

незаконне розголошення. Одночасно, 

працівники можуть отримати 

неправомірну вигоду від 

зацікавлених сторін  за  можливість 

приховати або відобразити не в 

повному обсязі відому інформацію 

про реально вчинені факти корупції, 

а також про можливі матеріальні 

збитки і втрати бюджетних коштів 

внаслідок цих фактів  

 

правопорушень серед персоналу 

органів та підрозділів цивільного 

захисту 

 

______________________________________________________________________________________________ 


