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ЗАТВЕРДЖЕНО
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Державної екологічної інспекції України
_____________________ А.М. Мальований
_____________________ 2020 року
ТАБЛИЦЯ
оцінених корупційних ризиків та заходів щодо їх усунення
Ідентифікований
корупційний
ризик

Пріоритетність
корупційного
ризику
(низька/
середня/
висока)

Невжиття заходів Низька
уповноваженими
особами з питань
запобігання
та
виявлення
корупції,
направлених на
перевірку
можливого
зловживання
посадовими
особами

Можливі наслідки
правопорушення
(корупційного чи
пов’язаного з корупцією),
спричинених цим
ризиком

Заходи щодо усунення
корупційного ризику

Відповідаль Строк
-ний за
виконання
виконання заходу
заходу

Ресурси Очікуваний результат
для
виконан
ня
заходу

Корупційні ризики, пов’язані із здійсненням контрольно-наглядових функцій
Погіршення
екологічного Надання
доручення Сектор
з
Не
стану регіону; фінансові керівникам
питань
потребує
втрати держави; вчинення територіальних
та запобігання
фінансоДо 31.12.2020
корупційного
або міжрегіональних
та виявлення
вих
пов’язаного з корупцією територіальних органів корупції
витрат
правопорушення;
Держекоінспекції про
погіршення
репутації здійснення
державного органу.
відповідними
уповноваженими
особами
з
питань
запобігання
та
виявлення
корупції

Надано
доручення
керівникам
територіальних
та
міжрегіональних
територіальних органів
Держекоінспекції
про
здійснення
відповідними
уповноваженими
особами
з
питань
запобігання
та
виявлення
корупції

територіальних
або
міжрегіональних
територіальних
органів
Держекоінспекції
своїми
повноваженнями
при
здійсненні
заходів
державного
нагляду
(контролю)
дотримання вимог
природоохоронно
го законодавства у
сфері тваринного
світу
та
біоресурсів
суб’єктами
господарювання.
Невжиття заходів
уповноваженими
особами з питань
запобігання
та
виявлення
корупції,
направлених
на
перевірку
можливого
зловживання
посадовими
особами
територіальних
або
міжрегіональних
територіальних
органів

перевірок результатів
направлення державних
інспекторів із охорони
навколишнього
природного
середовища для нагляду
за процесом вселення
біоресурсів
у
рибогосподарські водні
об'єкти
суб’єктами
господарювання
та
здійснення
відеофіксації процесу, з
подальшим звітуванням
завідувачу Сектору з
питань запобігання та
виявлення
корупції
Держекоінспекції.

Низька

Погіршення
екологічного
стану регіону; фінансові
втрати держави; вчинення
корупційного
або
пов’язаного з корупцією
правопорушення;
погіршення
репутації
державного органу.

Надання
доручення
керівникам
територіальних
та
міжрегіональних
територіальних органів
Держекоінспекції про
про
здійснення
відповідними
уповноваженими
особами
з
питань
запобігання
та
виявлення
корупції
перевірок результатів
направлення державних
інспекторів із охорони
навколишнього
природного

перевірок направлення
державних інспекторів із
охорони навколишнього
природного середовища
для нагляду за процесом
вселення біоресурсів у
рибогосподарські водні
об'єкти
суб’єктами
господарювання
та
здійснення відеофіксації
процесу, з подальшим
звітуванням завідувачу
Сектору
з
питань
запобігання
та
виявлення
корупції
Держекоінспекції.

Сектор
з
питань
запобігання До 31.12.2020
та виявлення
корупції

Не
потребує
фінансових
витрат

Надано
доручення
керівникам
територіальних
та
міжрегіональних
територіальних органів
Держекоінспекції
про
про
здійснення
відповідними
уповноваженими
особами
з
питань
запобігання
та
виявлення
корупції
перевірок
результатів
направлення державних
інспекторів із охорони
навколишнього
природного середовища

Держекоінспекції
своїми
повноваженнями
при
здійсненні
заходів
державного
нагляду
(контролю)
за
поверненням
диких тварин та
інших
об'єктів
тваринного світу,
внесених
до
Червоної
книги
України,
у
природне
середовище
та
можливість
відображення
неправдивої
інформації
у
відповідному акті.
Невжиття
Низька
уповноваженими
особами з питань
запобігання
та
виявлення
корупції заходів
щодо перевірки
наповнення
автоматизованої
системи
державного
нагляду
(контролю),
що
створює
можливість
зловживання

середовища
для
здійснення
відеофіксації
за
процесом повернення
диких тварин та інших
об'єктів
тваринного
світу, внесених до
Червоної
книги
України, у природне
середовище,
з
подальшим звітуванням
завідувачу Сектору з
питань запобігання та
виявлення
корупції
Держекоінспекції.

Вчинення корупційного або
пов’язаного з корупцією
правопорушення;
погіршення
репутації
державного органу.

Надання
доручення
керівникам
територіальних
та
міжрегіональних
територіальних органів
Держекоінспекції про
здійснення звітування
завідувачу Сектору з
питань запобігання та
виявлення
корупції
Держекоінспекції
стосовно
вжитих
заходів із контролю
уповноваженими
особами
з
питань
запобігання
та

для
здійснення
відеофіксації
за
процесом
повернення
диких тварин та інших
об'єктів
тваринного
світу,
внесених
до
Червоної книги України,
у природне середовище,
з
подальшим
звітуванням завідувачу
Сектору
з
питань
запобігання
та
виявлення
корупції
Держекоінспекції.

Сектор
з
питань
запобігання До 31.12.2020
та виявлення
корупції

Не
потребує
фінансових
витрат

Надано
доручення
керівникам
територіальних
та
міжрегіональних
територіальних органів
Держекоінспекції
про
здійснення звітування
завідувачу Сектору з
питань запобігання та
виявлення
корупції
Держекоінспекції
стосовно вжитих заходів
із
контролю
уповноваженими
особами
з
питань
запобігання
та

посадовими
особами
територіальних та
міжрегіональних
територіальних
органів
Держекоінспекції
своїми
повноваженнями
шляхом змінення
актів/приписів,
створених
за
результатами
здійснення заходів
державного
нагляду
(контролю)
дотримання вимог
природоохоронно
го законодавства.
Можливість
Висока
зловживання
посадовими
особами
територіальних
або
міжрегіональних
територіальних
органів
Держекоінспекції
своїми
повноваженнями
стосовно
перевірки
виконання
приписів
щодо
усунення
виявлених

виявлення
корупції
відповідних
територіальних
та
міжрегіональних
територіальних органів
Держекоінспекції
за
внесенням відповідної
інформації
та
документів, створених
за
результатами
здійсненої
перевірки
дотримання
вимог
природоохоронного
законодавства
суб’єктами
господарювання,
до
автоматизованої
системи
державного
нагляду (контролю).
Вчинення корупційного або
пов’язаного з корупцією
правопорушення; фінансові
втрати держави; вчинення
корупційного
або
пов’язаного з корупцією
правопорушення;
погіршення
репутації
державного органу.

Надання
доручення
керівникам
територіальних
та
міжрегіональних
територіальних органів
Держекоінспекції про
здійснення звітування
завідувачу Сектору з
питань запобігання та
виявлення
корупції
Держекоінспекції
стосовно
вжитих
заходів із контролю
уповноваженими
особами
з
питань
запобігання
та
виявлення
корупції
відповідних

виявлення
корупції
відповідних
територіальних
та
міжрегіональних
територіальних органів
Держекоінспекції
за
внесенням відповідної
інформації
та
документів, створених
за
результатами
здійсненої
перевірки
дотримання
вимог
природоохоронного
законодавства
суб’єктами
господарювання,
до
автоматизованої системи
державного
нагляду
(контролю).
Сектор
з
питань
запобігання
До 31.12.2020
та виявлення
корупції

Не
потребує
фінансових
витрат

Надано
доручення
керівникам
територіальних
та
міжрегіональних
територіальних органів
Держекоінспекції
про
здійснення звітування
завідувачу Сектору з
питань запобігання та
виявлення
корупції
Держекоінспекції
стосовно вжитих заходів
із
контролю
уповноваженими
особами
з
питань
запобігання
та
виявлення
корупції
відповідних

порушень вимог
природоохоронно
го законодавства,
наданих суб’єктам
господарювання
державними
інспекторами
з
охорони
навколишнього
природного
середовища
в
рамках здійснення
заходів
державного
нагляду
(контролю)
дотримання вимог
природоохоронно
го законодавства.

Можливість
зловживання
посадовими
особами
Держекоінспекції,
територіальних
або
міжрегіональних
територіальних
органів

Висока

Вчинення корупційного або
пов’язаного з корупцією
правопорушення; фінансові
втрати держави; вчинення
корупційного
або
пов’язаного з корупцією
правопорушення;
погіршення
репутації
державного органу.

територіальних
та
міжрегіональних
територіальних органів
Держекоінспекції
стосовно
перевірок
державними
інспекторами з охорони
навколишнього
природного
середовища виконання
приписів
щодо
усунення
виявлених
порушень
вимог
природоохоронного
законодавства, наданих
суб’єктам
господарювання
державними
інспекторами з охорони
навколишнього
природного
середовища в рамках
здійснення
заходів
державного
нагляду
(контролю) дотримання
вимог
природоохоронного
законодавства.
Розробити
та
направити
до
Міністерства захисту
довкілля та природних
ресурсів
України
Порядок
здійснення
заходів
державного
нагляду (контролю) за
дотриманням
вимог
природоохоронного

територіальних
та
міжрегіональних
територіальних органів
Держекоінспекції
стосовно
перевірок
державними
інспекторами з охорони
навколишнього
природного середовища
виконання
приписів
щодо
усунення
виявлених
порушень
вимог
природоохоронного
законодавства, наданих
суб’єктам
господарювання
державними
інспекторами з охорони
навколишнього
природного середовища
в рамках здійснення
заходів
державного
нагляду
(контролю)
дотримання
вимог
природоохоронного
законодавства.
Відділ
правового
забезпеченн
я

До 01.06.2021

Не
Розроблено
та
потребує направлено
до
Міністерства
захисту
довкілля та природних
ресурсів
України
Порядок
здійснення
заходів
державного
нагляду (контролю) за
дотриманням
вимог
природоохоронного

Держекоінспекції
своїми
повноваженнями
при
здійсненні
державного
нагляду
(контролю)
за
додержанням
центральними
органами
виконавчої влади
та
їх
територіальними
органами
природоохоронно
го законодавства,
а також органами
місцевого
самоврядування в
частині
здійснення
делегованих
їм
повноважень
органів
виконавчої влади.

законодавства органами
місцевого
самоврядування,
центральними
органами
виконавчої
влади
та
їх
територіальними
органами,
який
визначить
порядок
проведення
(здійснення)
заходів
державного
нагляду
(контролю)
за
додержанням
центральними
органами
виконавчої
влади
та
їх
територіальними
органами
природоохоронного
законодавства, а також
органами
місцевого
самоврядування
в
частині
здійснення
делегованих
їм
повноважень
органів
виконавчої влади.
Розробити
та
направити
до
Міністерства захисту
довкілля та природних
ресурсів
України
Уніфіковану
форму
акта, що складається за
результатом проведення
(здійснення)
заходів
державного
нагляду
(контролю)
за

законодавства органами
місцевого
самоврядування,
центральними органами
виконавної влади та їх
територіальними
органами,
а
також
органами
місцевого
самоврядування
в
частині
здійснення
делегованих
їм
повноважень
органів
виконавчої влади та
Уніфіковану форму акту
за
результатами
вищевказаних
перевірок.

додержанням
центральними
органами
виконавчої
влади
та
їх
територіальними
органами
природоохоронного
законодавства, а також
органами
місцевого
самоврядування
в
частині
здійснення
делегованих
їм
повноважень
органів
виконавчої влади.
Відсутність
у Низька
нормативноправових
актах
зобов’язання
щодо проведення
спеціальної
перевірки
стосовно
кандидатів
на
посади державної
служби категорії
“В”.

Корупційні ризики, пов’язані із управлінням персоналу та внутрішнім контролем
Вчинення корупційного або У разі виникнення Відділ
При
Не
пов’язаного з корупцією підозри
щодо управління
виникненні потребує
правопорушення;
справжності поданих персоналом обгрутнофінансопогіршення
репутації документів,
та
ваної
вих
державного органу.
направлення запитів до територіаль підозри
витрат
Міністерства освіти та ні
органи (наприклад
науки України, інших Держеко, у випадку
державних органів та інспекції
неспівустанов, в тому числі
падінь/проустанови, яка видала
тирічь
у
посвідчення атестації
поданих
щодо
вільного
документа
володіння державною
х,
мовою
з
метою
наявності
підтвердження поданих
ознак
документів.
підробки
Забезпечення
документів
проведення перевірки
або
при
достовірності наданих
надходжен
претендентом
на
ні
посаду відомостей про
повідомлен
себе з оригіналами або
ь
про

Підтверджено
або
спростовано підозри про
недостовірність
документів.

Можливість
Низька
зловживання
повноваженнями
державними
службовцями
територіальних
або
міжрегіональних
територіальних
органів
Держекоінспекції
при
проведенні
конкурсного
відбору
конкурсними
комісіями під час
проведення
конкурсу
на
зайняття
вакантних посад
державної
служби.
Можливість
Низька
зловживання

завіреними
копіями
відповідних документів
(у тому числі шляхом
пошуку відомостей про
фізичну
особу
у
Єдиному державному
реєстрі
осіб,
які
вчинили корупційні або
пов’язані з корупцією
правопорушення),
а
також
його
відповідності
кваліфікаційним
вимогам.
Погіршення
репутації Надання
доручення Сектор
з
керівникам
державного органу;
питань
та запобігання
можливі судові процеси територіальних
міжрегіональних
проти територіальних або
та виявлення
територіальних
органів
міжрегіональних
корупції
про
територіальних
органів Держекоінспекції
включення до складу
Держекоінспекції.
Комісії
на зайняття
вакантних
посад
державної
служби
уповноважених осіб з
питань запобігання та
виявлення корупції.

Погіршення
репутації Надання
доручення Сектор
державного органу;
керівникам
питань

недостовірну
інформаці
ю
у
поданих
документа
х)

До 31.12.2020

Не
потребує
фінансових
витрат

Надано
доручення
керівникам
територіальних
та
міжрегіональних
територіальних
органів
Держекоінспекції
про
включення
до
складу
Комісії
на
зайняття

вакантних
посад
державної
служби
уповноважених осіб з
питань запобігання та
виявлення корупції.

з До 31.12.2020 Не
Надано
потребує керівникам

доручення

повноваженнями
державними
службовцями
посадовими
особами
територіальних
або
міжрегіональних
територіальних
органів
Держекоінспекції
при
розгляді
дисциплінарних
справ
дисциплінарними
комісіями
з
розгляду
дисципланарних
справ
територіальних
або
міжрегіональних
територіальних
органів
Держекоінспекції.

можливі судові процеси
проти територіальних або
міжрегіональних
територіальних
органів
Держекоінспекції.

Завідувач Сектору з питань запобігання
та виявлення корупції

територіальних
та запобігання
міжрегіональних
та виявлення
територіальних органів корупції
Держекоінспекції про
включення до складу
Дисциплінарної комісії
з
розгляду
дисциплінарних справ
відповідного
територіального
або
міжрегіонального
територіального органу
Держекоінспекції
уповноваженої особи з
питань запобігання та
виявлення корупції.

фінансових
витрат

територіальних
та
міжрегіональних
територіальних органів
Держекоінспекції
про
включення до складу
Дисциплінарної комісії з
розгляду
дисциплінарних справ
відповідного
територіального
або
міжрегіонального
територіального органу
Держекоінспекції
уповноваженої особи з
питань запобігання та
виявлення корупції.

О.Ю. Ковальчук

