
 
 

 

Опис ідентифікованих корупційних ризиків у діяльності Центрального державного електронного архіву України, 

чинники корупційних  ризиків та можливі наслідки корупційного правопорушення чи правопорушення, 

пов’язаного з корупцією 

 

№ 

Ідентифікований  

корупційний ризик 

Опис ідентифікованого корупційного 

ризику 

Чинники корупційного 

ризику 

Можливі наслідки 

корупційного 

правопорушення чи 

правопорушення, 

пов’язаного з корупцією 

1 2 3 4 5 

1 Неналежне 

забезпечення 

конфіденційності 

викривачів 

 

Відсутність врегульованої процедури щодо 

обробки повідомлень про корупцію 

(отримання, реєстрація, накладення 

резолюції, розгляд, контроль) та належного 

захисту інформації про осіб, які 

повідомляють про корупцію (викривачів) 

може спонукати посадових осіб до вчинення 

корупційного чи пов’язаного з корупцією 

правопорушення, зокрема шляхом 

приховування інформації, що стала відома 

при отриманні такого повідомлення або може 

призвести до розголошення або використання 

службовими особами цієї інформації у своїх 

інтересах, передачі інформації третім особам, 

які в свою чергу зможуть чинити тиск на 

викривача (погрози знищення майна, кар’єри, 

життю особи чи її близьким) 

Відсутність спеціальної 

процедури та порядку 

обробки повідомлень про 

корупцію, не встановлення 

обмеження доступу 

посадових осіб ЦДЕА 

України до інформації про 

викривачів, незахищеність 

каналів отримання 

інформації,  незнання 

положень законодавства про 

заборону розголошення 

інформації про викривачів 

Загроза життю, житлу, 

здоров’ю та майну 

викривача, його близьких,    

дискредитація ЦДЕА 

України 

 



2 
1 2 3 4 5 

2 Втручання у діяльність 

конкурсної комісії 

третіх осіб з метою 

впливу на прийняття 

нею рішень 

 

Неповідомлення членом конкурсної комісії 

про наявний конфлікт інтересів може 

призвести до вжиття ним заходів щодо 

впливу на конкурсну комісію з метою 

прийняття рішення на користь третіх осіб 

Дискреційні повноваження 

конкурсної комісії, 

відсутність у складі комісії 

незалежних представників, 

відсутність процедури 

розкриття інформації про 

конфлікт інтересів членами 

конкурсної комісії, 

незазначення у документації 

за результатами проведення 

конкурсу мотивів прийняття 

рішення  

Неналежне виконання 

службових обов’язків та 

організація роботи 

відповідного напрямку 

роботи ЦДЕА України, 

дискредитація архіву, 

судові процеси проти 

архіву  

  

3 Можливий вплив з боку 

посадових осіб, 

замовника або інших 

осіб на членів 

тендерного комітету з 

метою сприяння у 

прийнятті ними рішень 

на користь учасників 

процедури закупівлі чи 

пов’язаних осіб 

Втручання у діяльність тендерного комітету з 

метою впливу на прийняття членами 

тендерного комітету рішень, не повідомлення 

членом тендерного комітету про наявний 

конфлікт інтересів може призвести до вжиття 

ним заходів щодо впливу на членів тендерної 

комісії з метою прийняття рішення на користь 

третіх осіб 

Наявність дискреційних 

повноважень тендерного 

комітету, відсутність 

процедури 

розкриття інформації про 

конфлікт інтересів членами 

комітету, нераціональне 

використання коштів 

Можливі фінансові втрати, 

дискредитація ЦДЕА 

України, оскарження 

процедури закупівлі 


