
                                                                                                                                                                                                     

 
Таблиця оцінених корупційних ризиків у Центральному державному електронному архіві України та заходів щодо їх усунення 

 

 

№ 

Корупційний  

ризик 

Пріоритетн

ість 

корупційно

го ризику 

(низька, 

середня, 

висока) 

Заходи щодо усунення 

корупційного ризику 

Особа, 

відповідальна 

за виконання 

заходу 

Строк 

виконання 

заходів 

щодо 

усунення 

корупційно

го ризику 

Необхідні для 

впровадженн

я заходів 

ресурси 

Очікувані результати 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Неналежне 

забезпечення 

конфіденційнос

ті 

викривачів 

низька Розробити порядок 

обробки повідомлень про 

корупцію  

 

Аблаєва Н. О. червень  

 

Не потребує 

виділення 

додаткових 

ресурсів 

Розроблення 

зазначеного 

порядку дозволить 

врегулювати питання 

обробки (отримання, 

реєстрації, визначення 

відповідальних 

виконавців) 

повідомлень про 

корупцію та 

сприятиме можливості 

врегулювати питання 

захисту викривачів 

 

 

 

 

 



2 

1 2 3 4 5 6 7 8 

2 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 

низька 1.  Проведення 

інструктажу членів 

комісії в частині 

дотримання вимог 

антикорупційного 

законодавства, у тому 

числі запобігання 

конфлікту інтересів, з 

фіксування їх 

відповідній документації  

2. Проведення співбесіди 

з членами конкурсної 

комісії під час її роботи з 

метою профілактики 

виявлення корупційних 

правопорушень  

Прохоренко Т. А. За один 

робочий 

день до 

початку 

роботи 

комісії 

Не потребує 

виділення 

додаткових 

ресурсів 

Зазначені заходи 

мінімізують створення 

конфлікту між 

інтересами 

замовника та учасника 

чи 

між інтересами 

учасників 

процедури закупівлі, 

наявність якого може 

вплинути на 

об’єктивність 

і неупередженість 

прийняття рішень щодо 

вибору переможця 

процедури закупівлі 

3 Втручання у 

діяльність 

конкурсної 

комісії третіх 

осіб з метою 

впливу на 

прийняття нею 

рішень. 

низька 1.  Проведення 

інструктажу членів 

комісії в частині 

дотримання вимог 

антикорупційного 

законодавства, у тому 

числі запобігання 

конфлікту інтересів, з 

фіксування їх 

відповідній документації 

2.   Проведення 

співбесіди з членами 

комісії під час її роботи з 

метою профілактики 

виявлення корупційних 

правопорушень  

Прохоренко Т. А. За один 

робочий 

день до 

початку 

роботи 

комісії 

Не потребує 

виділення 

додаткових 

ресурсів 

Усунення корупційного 

ризику. Зменшення 

ймовірності виникнення 

корупційного 

правопорушення 

 


