Додаток 1
до Звіту за результатами оцінки корупційних
ризиків у діяльності Державної інспекції
архітектури та містобудування України

Опис ідентифікованих корупційних ризиків у діяльності
Державної інспекції архітектури та містобудування України,
чинники корупційних ризиків та можливі наслідки корупційного правопорушення
чи правопорушення, пов’язаного з корупцією
№

Ідентифікований ризик

Опис ідентифікованого корупційного
ризику

Чинники корупційного ризику

Можливі наслідки корупційного
або
пов’язаного з корупцією
правопорушення

І. Правове забезпечення

1

Можливе
задоволення
працівниками Департаменту
правового
забезпечення,
головними
спеціалістами
територіальних
управлінь
ДІАМ приватних інтересів
під
час
представництва
інтересів ДІАМ в судах та у
виконавчому провадженні

Ймовірність впливу зацікавлених осіб на
осіб,
уповноважених
представляти
інтереси ДІАМ в судах та у виконавчому
провадженні,
шляхом
надання
неправомірної вигоди за здійснення такого
представництва з урахуванням інтересів
зацікавлених осіб

Приватний інтерес працівників
ДІАМ,
недостатній
контроль
уповноважених підрозділів ДІАМ;
надмірна дискреція у довіреностях
на представництво у судах

Прийняття
необґрунтованих
судових рішень, що порушують
права ДІАМ, притягнення осіб
до відповідальності, судові
процеси проти ДІАМ,
фінансові втрати

ІІ. Здійснення внутрішнього аудиту

2

Можливість
впливу
заінтересованих осіб об’єкта
аудиту
на
прийняття
аудитором рішень щодо не
включення
виявлених
порушень в аудиторському

При здійсненні внутрішнього аудиту
працівником відділу внутрішнього аудиту
є ймовірність впливу заінтересованих осіб
об’єкта аудиту на прийняття аудитором
рішень щодо не включення виявлених
порушень в аудиторський звіт

Недоброчесність
особи,
яка Притягнення посадових осіб до
здійснює
внутрішній
аудит; відповідальності,
втрата
наявність приватного інтересу, репутації органу
відсутність
алгоритму
дій
посадових осіб що проводять
внутрішній аудит у випадку

2

звіті та отримання за це
втручання
в
їх
діяльність;
неправомірної вигоди
відсутність громадського контролю
ІІІ. Робота з персоналом, добір кадрів, організація роботи з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців і
працівників ДІАМ

3

4

5

Можливість втручання у
діяльність конкурсної комісії
третіх осіб з метою впливу на
прийняття
нею
рішень,
можливість впливу члена
конкурсної
комісії
на
прийняття рішення іншими
членами комісії

Ймовірний вплив посадових або інших осіб
на членів конкурсної комісії та на
результати конкурсного відбору, що може
призвести
до
прийняття
комісією
необґрунтованого рішення, зокрема з
особистою зацікавленістю у результатах
конкурсного відбору чи у зв’язку з
отриманням неправомірної вигоди

Нездійснення
конкурсною
комісією
перевірки
відповідності кандидатів на
посади державної служби
категорії
Б
критерію
доброчесності у зв’язку з
наявністю у членів комісії
приватного інтересу

Можливе
ігнорування
конкурсною
комісією інформації, що може свідчити
про невідповідність кандидатів на посади
державної служби категорії Б критерію
доброчесності,
не
проведення
або
неналежне
проведення
перевірки
доброчесності кандидатів у зв’язку з
наявністю у членів комісії будь-якого
майнового чи немайнового інтересу
Ймовірне прийняття на роботу кандидатів
на посади державної служби категорії В,
щодо яких не проводиться спеціальна
перевірка та документи яких не
відповідають встановленим вимогам у
зв’язку
з
можливістю
отримання
неправомірної вигоди посадовою особою
Департаменту роботи з персоналом та
організаційного розвитку (відділу добору
персоналу) під час перевірки документів
кандидатів на посаду з метою їх допуску до

Прийняття на посади осіб, які
не
відповідають
встановленим вимогам, або
тих, які подали недостовірні
відомості
у
зв’язку
з
отриманням
посадовою
особою неправомірної вигоди

Наявність у працівника або члена
конкурсної комісії ДІАМ будьякого майнового чи немайнового
інтересу, у тому числі зумовленого
особистими, сімейними, дружніми
чи
іншими
позаслужбовими
стосунками
з
кандидатом;
дискреційні повноваження особи,
яка проводить та/ або бере участь у
конкурсному відборі
У порядку проведення конкурсу на
зайняття посад державної служби,
затвердженому постановою КМУ
від 25 березня 2016 р. № 246 не
достатньо врегульовано проведення
перевірки
на
доброчесність;
приватний інтерес членів комісії;
недостатній контроль громадськості
за діяльністю комісії
Недоброчесність
державних
службовців, що відповідають за
проведення перевірки документів
від
кандидатів
на
зайняття
вакантних посад державної служби
в ДІАМ; наявність у колі
спілкування такого працівника осіб,
які зацікавлені в конкретному
результаті відповідної перевірки та
можуть вплинути на об’єктивність
та
повноту такої
перевірки;

Притягнення працівників ДІАМ
до відповідальності; репутаційні
втрати ДІАМ; призначення
недоброчесної особи на посаду,
недосягнення визначених цілей
та завдань ДІАМ

Прийняття
на
роботу
недоброчесних
кандидатів;
втрата
репутації
ДІАМ;
Притягнення працівників ДІАМ
до відповідальності

Притягнення працівників ДІАМ
до відповідальності; репутаційні
втрати ДІАМ; призначення
недоброчесної особи на посаду;
недосягнення визначених цілей
та завдань ДІАМ

3

конкурсу, призначення на посаду таких відсутність заходів додаткового
осіб
контролю
IV. Сфера публічних закупівель, контроль за використанням фінансових і матеріальних ресурсів

6

7

Можливість
зловживання
службовим становищем при
використанні, розпорядженні,
списанні
фінансових
та
матеріальних ресурсів

Ймовірність
вчинення
корупційного
правопорушення посадовими особами
Департаменту фінансів при здійснені
управління
майном,
а
саме
при
використанні, розпорядженні, списанні
фінансових та матеріальних ресурсів

Приватний інтерес; недостатній
контроль під час планування
видатків; недостатній контроль за
використанням
матеріальних
ресурсів, неврегульованість порядку
списання матеріальних цінностей

Притягнення посадових осіб до
відповідальності,
втрата
репутації та необґрунтовані
фінансові
втрати
ДІАМ;
недосягнення визначених
цілей та завдань ДІАМ

Завищення
очікуваної Штучне завищення очікуваної вартості
вартості закупівлі
закупівлі в умовах попередньої змови
потенційного постачальника та посадових
осіб замовника з метою незаконного
збагачення

Неврегульованість
процедури
замовлення матеріальних цінностей;
дискреційні повноваження щодо
розрахунку очікуваної вартості
закупівлі;
недоброчесність
посадових осіб

Завищення обсягів закупівлі

Неврегульованість
процедури
замовлення матеріальних цінностей,
Наявність приватного інтересу у
посадових осіб, що формують план
закупівель, визначення предмета
закупівлі, обсягу та очікуваної
вартості товарів, робіт, послуг;
дискреційні повноваження щодо
визначення
обсягів
закупівлі;
відсутність систем верифікації
необхідних
обсягів
товарів/
робіт/послуг;
недоброчесність
посадових осіб
Неврегульованість
процедури
замовлення
матеріальних
цінностей; Наявність приватного
інтересу у посадових осіб, що

Необґрунтовані
фінансові
втрати ДІАМ; притягнення
посадових
осіб
до
відповідальності;
втрата
репутації,
недосягнення
визначених цілей та завдань
ДІАМ
Штучне завищення обсягів
закупівлі, завищення очікуваної
вартості закупівлі та ціни
договору в умовах змови
посадових осіб замовника та
потенційних постачальників;
необґрунтовані
фінансові
витрати;
нераціональне
використання
бюджетних
коштів; притягнення посадових
осіб до відповідальності; втрата
репутації органу

8

9

Закупівля
товарів

Штучне завищення обсягів закупівлі за
змови посадових осіб замовника та
потенційного постачальника з метою
отримання неправомірної вигоди у тому
випадку, коли у проведенні закупівлі
відповідного заявленого обсягу немає
потреби

непотрібних Умисне
проведення
закупівлі
товарів/робіт/послуг, об’єктивна потреба у
яких відсутня, за попередньої змови
відповідальної посадової особи замовника

Закупівля
непотрібних
товарів/робіт/послуг;
необґрунтовані
фінансові
витрати;
нераціональне

4

та конкретного постачальника. Умисне
проведення закупівлі надто розкішних
товарів/робіт/послуг з метою використання
надалі для власних потреб окремою
посадовою особою замовника

Закупівля послуг, виконання Умисне здійснення закупівлі послуг,
результат яких важко/неможливо оцінити
10 яких складно оцінити.
кількісними та якісними показниками
(консультаційні,
методологічні,
консалтингові, рекламні та інші послуги).

Можливість
виникнення
інтересів
в
11 конфлікту
уповноважених осіб, які
відповідають за організацію
та проведення процедур
закупівлі

Особи, які безпосередньо залучені до
організації процедури закупівель, умисно
не повідомляють про обставини, які
можуть вплинути на процес та результат
прийняття рішення

планують
та/або
здійснюють
закупівлю, визначають предмет
закупівлі, обсягу та очікувану
вартість товарів/робіт/ послуг,
дискреційні повноваження таких
осіб; відсутність систем верифікації
необхідних обсягів товарів/робіт/
послуг, Недоброчесність посадових
осіб
Недостатня
врегульованість
процедури закупівлі; наявність
приватного інтересу у посадових
осіб,
що
планують
та/або
здійснюють закупівлю; недостатній
контроль з боку уповноважених
структурних
підрозділів
на
моніторинг зазначених закупівель;
дискреційні повноваження щодо
визначення необхідності закупівлі
відповідних послуг
Недоброчесність посадових осіб,
відсутність у документах та
внутрішніх
політиках,
які
регулюють
організацію
та
проведення закупівель, зокрема
діяльність тендерного
комітету, механізму повідомлення
про конфлікт інтересів та дій члена
тендерного комітету (іншої особи) у
разі
його
виникнення;
Необізнаність учасників процедури
закупівлі з вимогами законодавства
щодо врегулювання конфлікту
інтересів.

використання
державних
коштів; притягнення посадових
осіб до відповідальності, втрата
репутації органу

Закупівля послуг за спеціально
завищеними цінами; фінансові
втрати органу; неефективне
використання
бюджетних
коштів; притягнення посадових
осіб до відповідальності; втрата
репутації органу

Неефективне
використання
бюджетних
коштів;
необґрунтовані
фінансові
витрати; подання суб’єктами
скарги
про
порушення
законодавства
у
сфері
публічних
закупівель;
притягнення посадових осіб до
відповідальності;
втрата
репутації органу

5

Неоприлюднення договору Відсутність у вільному доступі договору
12 при здійсненні закупівлі закупівлі ДІАМ, що обмежує контроль за
товарів/робіт/послуг
якістю виконання договору, його вартістю
та потенційним завищенням ціни на
товари, робіт у змові недоброчесних
посадових осіб із постачальником;
Недостатня публічність процесу закупівлі в
ДІАМ;
Приховування
наявності
приватного інтересу або інших порушень
ЗУ «Про запобігання корупції», що можуть
прослідковуватися у відповідному договорі

Неврегульованість
внутрішньої
процедури
(алгоритму
дій)
посадових
осіб;
недостатня
врегульованість
процедури
закупівлі; недостатній контроль за
діями посадових осіб замовника,
відповідальних за організацію та
проведення
закупівель;
приховування наявності приватного
інтересу або інших порушень ЗУ
«Про запобігання корупції», що
прослідковуються у відповідному
договорі
V. Здійснення державного архітектурно-будівельного контролю

Можливість вимагати або
13 отримати членами комісії
щодо розгляду звернень у
сфері
містобудівної
діяльності
неправомірну
вигоду за прийняття ними
рішень про проведення чи
непроведення
заходів
контролю чи вплив на інших
членів комісії для прийняття
таких рішень

Ймовірне
голосування
14 членом комісії щодо розгляду
звернень
у
сфері
містобудівної діяльності в
умовах наявності конфлікту
інтересів

Існує можливість отримання членами
комісії щодо розгляду звернень у сфері
містобудівної діяльності неправомірну
вигоду за прийняття рішень чи вплив на
інших членів комісії щодо:
- непроведення заходів контролю, що
дозволить суб’єктам господарювання
уникнути відповідальність за порушення
містобудівного законодавства,
- вибіркове проведення заходів контролю з
необ’єктивним ставленням до окремих
суб’єктів господарювання, що створить
таким суб’єктам незаконні конкурентні
переваги
Можливість прийняття рішення членом
комісії про конфлікт інтересів та прийняття
рішень в умовах наявності конфлікту
інтересів

Порушення основних принципів
роботи ДІАМ; фінансові та
репутаційні
втрати
ДІАМ;
можливе порушення порядку
закупівлі
відповідно
до
законодавства;
притягнення
посадових
осіб
до
відповідальності

Наявність приватного інтересу у
членів комісії, що здійснюють
розгляд звернень; недоброчесність
посадових
осіб;
недостатній
контроль за розглядом звернень у
сфері містобудівної діяльності;
безпосередній контакт з особами,
щодо яких здійснюється прийняття
рішень; відсутність положення про
комісію; відсутність громадського
контролю за діяльністю комісії

Відсутність
реагування
на
порушення законодавства у
містобудівній сфері, негативний
вплив на конкуренцію; втрата
репутації органу; недосягнення
визначених цілей та завдань
ДІАМ

Наявність приватного інтересу у
членів комісії, що голосують;
відсутність моніторингу наявності
приватного інтересу членів комісії;
відсутність додаткових заходів
контролю за прийняттям рішення в

Притягнення членів комісії до
відповідальності;
втрата
репутації органу; недосягнення
визначених цілей та завдань
ДІАМ
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Задоволення
приватного
15 інтересу членом комісії з
визначення
переліку
суб’єктів господарювання, які
підлягають плановим заходам
державного контролю при
здійсненні
формування
переліку

Ймовірність членом комісії з визначення
переліку суб’єктів господарювання, які
підлягають плановим заходам державного
контролю вплинути на рішення комісії
щодо включення чи невключення суб’єктів
господарювання до переліку планових
заходів контролю у зв’язку з наявністю
приватного інтересу

Можливість вимагати або
16 отримати інспектором/-кою
будівельного
нагляду
(контролю)
неправомірну
вигоду під час здійснення
заходів
державного
архітектурно-будівельного
контролю щодо суб’єктів
містобудування
Ймовірне неповне виконання
антикорупційного
17 вимог
законодавства щодо вжитих
заходів у разі надходження
пропозиції
щодо
неправомірної
вигоди
інспектором/-кою
будівельного
нагляду
(контролю)
який/яка
відмовився/-лася
від
пропозиції
неправомірної
вигоди під час здійснення
заходів
державного
архітектурно-будівельного
контролю

Ймовірність отримання неправомірної
вигоди інспектором/-кою будівельного
нагляду
(контролю)
від
суб’єктів
містобудування, щодо яких здійснюються
заходи контролю за прийняття незаконних
рішень на користь осіб, що надали
неправомірну вигоду.
Ймовірне неповне виконання заходів,
передбачених законодавством у разі
надходження
пропозиції
щодо
неправомірної вигоди інспектором/-кою
будівельного нагляду (контролю) який/яка
відмовився/-лася
від
пропозиції
неправомірної вигоди під час здійснення
заходів
державного
архітектурнобудівельного
контролю
а
саме:
неповідомлення
безпосереднього
керівника або керівника ДІАМ, спеціально
уповноважених суб’єктів у сфері протидії
корупції про таку пропозицію при
здійсненні контролю, невжиття заходів
щодо ідентифікації особи, яка здійснила

умовах неврегульованого конфлікту
інтересів
Наявність приватного інтересу у
членів
комісії,
відсутність
формальних критеріїв , за якими
комісією приймається рішення про
включення
суб’єктів
господарювання до переліку на
здійснення
планових
заходів
контролю
Дискреційні
повноваження;
безпосередній контакт з суб’єктами
контролю, наявність приватного
інтересу у особи, яка здійснює
повноваження;
відсутність
належного контролю з боку
керівництва за діяльністю такої
особи; недоброчесність працівника
ДІАМ
Необізнаність посадових осіб з
положеннями
антикорупційного
законодавства; низька правова
свідомість; можливий приватний
інтерес
працівника
ДІАМ;
неврегульованість
внутрішньої
процедури (алгоритму) дій у
випадках надходження пропозиції
щодо неправомірної вигоди або
подарунка

Притягнення членів комісії до
відповідальності;
втрата
репутації органу; недосягнення
визначених цілей та завдань
ДІАМ

Притягнення
до
відповідальності
працівника
ДІАМ; прийняття незаконних
рішень від імені органу який
представляє така службова
особа; втрата репутації органу;
недосягнення визначених цілей
та завдань ДІАМ
Порушення
положень
антикорупційного
законодавства
працівником
ДІАМ; можливе притягнення
працівника до відповідальності;
втрата репутації органу;
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Вплив будь-яких посадових
18 осіб ДІАМ на незалежність та
об’єктивність
діяльності
інспекторів
будівельного
нагляду (контролю),
що
призводить до прийняття
необґрунтованого
рішення
інспектором/
-кою
будівельного
нагляду
(контролю)
Можливість вимагати або
посадовими
19 отримати
особами
Департаменту
державного
архітектурнобудівельного
контролю
неправомірної вигоди за
непритягнення
до
відповідальності
за
правопорушення у сфері
містобудівної діяльності
Можливість
отримати
особами
20 посадовими
Департаменту
державного
архітектурно-будівельного
контролю
неправомірну
вигоду
за
умисне
неправильне
заповнення
постанови про притягнення
до
відповідальності
за
правопорушення у сфері
містобудівної діяльності з
метою
їх
подальшого

таку пропозицію, незалучення свідків,
тощо
Ймовірність впливу будь-яких посадових
осіб, особливо тих, які займають
відповідальне/керівне положення у ДІАМ
на інспекторів будівельного нагляду
(контролю),
з
метою
задоволення
приватних інтересів таких посадових осіб
та
призводить
до
необ’єктивного
виконання службових повноважень чи
порушення вимог законодавства
Ймовірне вимагання або отримання
неправомірної вигоди від суб’єктів
містобудування
посадовими
особами
Департаменту державного архітектурнобудівельного контролю при виявленні
порушень законодавства під час здійснення
планових або позапланових заходів
державного
архітектурно-будівельного
контролю
Ймовірне здійснення умисних помилок при
заповнення постанови про притягнення до
відповідальності за правопорушення у
сфері містобудівної діяльності посадовими
особами
Департаменту
державного
архітектурно-будівельного контролю з
метою забезпеченням правопорушникам їх
подальшого скасування у судовому
порядку у зв’язку з отриманням
неправомірної вигоди

Наявність у колі спілкування
посадової особи, яка зацікавлена у
вчиненні
певних
дій
або
бездіяльності
інспектора;
необізнаність працівників ДІАМ з
положеннями
антикорупційного законодавства;
недоброчесність посадових осіб;
зловживання
повноваженнями;
відсутність контролю з боку
керівника
недоброчесність посадової особи;
відсутність механізмів заохочення
викривачів та формування культури
повідомлення про можливі факти
корупційних або пов’язаних з
корупцією правопорушень

Прийняття не об’єктивного
рішення інспектором; втрата
репутації
та
недосягнення
ДІАМ визначених цілей та
завдань; можливе притягнення
посадової
особи
до
відповідальності

Наявність приватного інтересу в
посадової особи; недоброчесність
посадової
особи,
відсутність
додаткових заходів контролю

Скасування
постанов
про
притягнення
до
відповідальності
за
правопорушення
у
сфері
містобудівної
діяльності
у
судовому порядку; притягнення
посадової
особи
до
відповідальності;
фінансові
втрати органу; неефективне
використання
бюджетних
коштів; невиконання функцій
ДІАМ

Незаконні
рішення
за
результатами
здійснення
контролю; втрата репутації
органу,
недосягнення
визначених цілей та завдань
ДІАМ; притягнення посадової
особи до відповідальності
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скасування
правопорушниками
у
судовому порядку
Можливість
вимагати
-кою
21 інспектором/
будівельного
нагляду
(контролю)
неправомірну
вигоду шляхом зловживання
службовим становищем при
виданні приписів

Можливе
вимагання
або
неправомірної
22 отримання
вигоди
інспектором/-кою
будівельного нагляду при
здійсненні
нагляду
за
дотриманням
вимог
законодавства
у
сфері
містобудівної
діяльності,
будівельних норм, стандартів
і правил уповноваженими
органами містобудування та
архітектури
Можливість
інспектором/23 кою будівельного нагляду
задовольнити свій приватний
інтерес під час здійснення
нагляду над
посадовими
особами
територіальних
органів ДІАМ

Ймовірність винесення необґрунтованого Наявність приватного інтересу в
припису щодо зупинення підготовчих та посадової особи; недоброчесність
будівельних робіт, усунення порушень посадової
особи;
відсутність
вимог законодавства у сфері містобудівної додаткових заходів контролю
діяльності інспектором/-кою будівельного
нагляду (контролю) у зв’язку з приватним
інтересом чи отриманням неправомірної
вигоди посадовими особами
VІ. Здійснення державного архітектурно-будівельного нагляду

Незаконні
рішення
за
результатами
здійснення
перевірки; втрата репутації
органу,
недосягнення
визначених цілей та завдань
ДІАМ; притягнення посадової
особи до відповідальності

Можливе отримання неправомірної вигоди
інспектором/-кою будівельного нагляду
при здійсненні нагляду за дотриманням
вимог законодавства у сфері містобудівної
діяльності, будівельних норм, стандартів і
правил
уповноваженими
органами
містобудування
та
архітектури
за
невідображення виявлених під час
перевірки порушень у акті перевірки,
непритягнення винних посадових осіб до
відповідальності

Наявність приватного інтересу в
посадової особи; недоброчесність
посадової
особи,
відсутність
належного контролю з боку
керівника
за
діяльністю
відповідного
працівника;
необізнаність працівників ДІАМ з
положеннями
антикорупційного
законодавства

Втрата
репутації
органу,
кримінальна,
дисциплінарна
та/або
цивільно-правова
відповідальність,
прийняття
незаконних рішень

Ймовірність необ’єктивного здійснення
заходів
державного
архітектурнобудівельного нагляду за дотриманням
вимог законодавства у сфері містобудівної
діяльності, будівельних норм, стандартів і
правил територіальними органами ДІАМ
інспектором/-кою будівельного нагляду у
зв’язку з наявністю приватного інтересу,
особистих відносин з посадовими особами
ДІАМ, рішення яких перевіряються

Наявність у колі спілкування
посадової особи, яка зацікавлена в
вчиненні
певних
дій
або
бездіяльності
працівника
Департаменту
державного
архітектурно-будівельного нагляду;
необізнаність працівників ДІАМ з
положеннями
антикорупційного
законодавства;
недоброчесність

Прийняття
необ’єктивних
та/або
незаконних
рішень;
втрата
репутації
органу,
недосягнення визначених цілей
та завдань ДІАМ; притягнення
посадової
особи
до
відповідальності
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Вплив посадових осіб ДІАМ
незалежність
та
24 на
об’єктивність
діяльності
інспекторів
будівельного
контролю, що призводить до
прийняття необґрунтованого
рішення інспектором/-кою
будівельного нагляду

посадових
осіб;
зловживання
повноваженнями; відсутність
контролю
з
боку
керівника
Департаменту
державного
архітектурно-будівельного нагляду
за діяльністю посадової особи
Ймовірність впливу будь-яких посадових Наявність у колі спілкування
осіб, особливо тих, які займають посадової особи, яка зацікавлена в
відповідальне/керівне положення у ДІАМ вчиненні
певних
дій
або
на інспекторів будівельного нагляду, з бездіяльності
інспектора
метою задоволення приватних інтересів будівельного нагляду; необізнаність
таких посадових осіб та призводить до працівників ДІАМ з положеннями
необ’єктивного виконання службових антикорупційного законодавства;
повноважень
чи
порушення
вимог недоброчесність посадових осіб;
законодавства.
зловживання
повноваженнями;
відсутність ефективного
контролю
VII. Ринковий нагляд

Прийняття не об’єктивного
рішення інспектором; втрата
репутації
та
недосягнення
ДІАМ визначених цілей та
завдань; можливе притягнення
посадової
особи
до
відповідальності

Можливе вимагання або
неправомірної
25 отримання
вигоди посадовими особами,
які здійснюють державний
ринковий нагляд у зв’язку з
наявністю
дискреційних
повноважень
з
вибору
суб’єктів нагляду

Ймовірність отримання неправомірної Недоброчесність посадових осіб, Негативний
вплив
на
вигоди посадовими особами відділу відсутність
закріплених
у конкуренцію; втрата репутації
ринкового
нагляду
Департаменту нормативно-правовому
акті органу; притягнення посадових
державного
архітектурно-будівельного критеріїв, за яким здійснюється осіб
до
відповідальності,
нагляду від зацікавлених осіб за здійснення вибір виробників продукції, що недосягнення визначених цілей
вибіркових заходів ринкового нагляду підлягає нагляду
та завдань ДІАМ
шляхом надання переваги окремим
суб’єктам господарювання у зв’язку з
наявності дискреційних повноважень по
вибору виробників продукції, що підлягає
нагляду
VIII. Виконання дозвільних та реєстраційних функцій у будівництві, отримання, реєстрація та видача дозвільних документів

Можливе
26 неправомірної
посадовими

отримання Ймовірність
отримання
посадовими Відсутність
вигоди особами Департаменту сервісних послуг документу,
особами неправомірної
вигоди
за
передачу врегульовувався

внутрішнього
яким
би
порядок

Несанкціонований доступ до
Єдиної державної електронної
системи у сфері будівництва,
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Департаменту
сервісних
послуг за надання третім
особам
захищеного
носія
кваліфікованого
електронного підпису

Можливе
вимагання
або
неправомірної
27 отримання
вигоди посадовими особами
Департаменту
сервісних
послуг
за
передачу
конференційної чи службової
інформації чи розголошення
такої
інформації
після
звільнення третім особам, без
законних на те підстав

Можливе
вчинення
28 реєстраційних дій чи надання
дозвільних
документів
інспектором/
-кою
будівельного
нагляду
Департаменту
сервісних
послуг в умовах наявності
конфлікту інтересів

захищеного носія електронного підпису
(ключа доступу до Єдиної державної
електронної системи у сфері будівництва)
третім особам або іншим посадовим
особам ДІАМ для отримання такими
особами доступу до електронної системи з
метою доступу до інформації чи внесення
змін до електронної системи
Ймовірність отримання неправомірної
вигоди посадовими особами Департаменту
сервісних
послуг
за
надання
конфіденційної чи службової інформації
третім особам, без законних на те підстав
шляхом:
- створення наборів даних що містять
інформацію з обмеженим доступом з
Єдиної державної електронної системи у
сфері будівництва та їх продажу у
інтернеті
- надання зацікавленим особам доступу
до конференційної чи службової
інформації по окремим об’єктам
будівництва
- розголошення до конфіденційної чи
службової інформації, що стала відома
під
час
виконання
службових
повноважень після звільнення
Ймовірне невжиття заходів з врегулювання
конфлікту інтересів інспектором/-кою
будівельного
нагляду
Департаменту
сервісних
послуг
при
вчиненні
реєстраційних дій чи надання дозвільних
документів

урегульованість
внутрішньої
процедури
(алгоритму
дій)
посадових осіб щодо правил
користування
і
зберігання
захищеного носія кваліфікованого
електронного
підпису;
недоброчесність посадових осіб

притягнення посадових осіб до
відповідальності,
завдання
шкоди репутації ДІАМ

Недоброчесність посадових осіб,
відсутність функції фіксації запитів
доступу до інформації посадовими
особами та модулів аналітики таких
запитів у Єдиній державній
електронній системі у сфері
будівництва;
відсутність
внутрішнього документу, яким
визначаються критерії віднесення
інформації до конфіденційної

Несанкціоноване
розповсюдження
конфіденційної
та/
або
службової
інформації,
виникнення
умов
для
порушення авторських прав,
завдання
шкоди
репутації
ДІАМ

Наявність у посадової особи
Департаменту сервісних послуг
приватного
інтересу;
недоброчесність посадових осіб,
зловживання
повноваженнями;
недостатнє володіння нормами
ЗУ «Про запобігання корупції»
працівниками
зазначеного

Прийняття
необ’єктивних
та/або незаконних рішень,
притягнення
осіб
до
відповідальності,
фінансові
втрати,
завдання
шкоди
репутації ДІАМ

11

Можливе
вимагання
або
неправомірної
29 отримання
вигоди
інспекторами
будівельного
нагляду
Департаменту
сервісних
послуг за необґрунтоване
вчинення реєстраційних дій
чи
надання
дозвільних
документів

Можливе вимагання або
неправомірної
30 отримання
вигоди посадовими особами,
які здійснюють ліцензування
видів
господарської
діяльності з будівництва за
наявності
дискреційних
повноважень у зв’язку з
нормативноправовою
неурегульованістю питання
здійснення ліцензування

Департаменту;
відсутність
внутрішнього
документу,
що
визначає механізми попередження,
виявлення
та
врегулювання
конфлікту інтересів
Можливе отримання неправомірної вигоди Недоброчесність посадових осіб,
інспекторами
будівельного
нагляду безпосередній
контакт
з
Департаменту сервісних послуг за:
замовником
дозвільних,
- видачу, відмову у видачі чи анулювання реєстраційних послуг
дозволів на виконання підготовчих та
будівельних робіт
- видачу сертифікатів, що засвічують
прийняття в експлуатацію закінчених
будівництвом об’єктів
- реєстрацію, внесення змін, повернення,
скасування декларацій про готовність
об’єкта до експлуатації,
- здійснення
інших
дозвільних
та
реєстраційних функцій
IХ. Діяльність у сфері ліцензування
Ймовірне отримання неправомірної вигоди
посадовими особами використовуючи
неврегульованість порядку здійснення
ліцензування та широкі дискреційні
повноваження при здійсненні ліцензування
господарської діяльності з будівництва у
зв’язку
з
нормативно-правовою
неурегульованістю

Недоброчесність посадових осіб,
регулювання
ліцензування
здійснюється лише на рівні законів у
зв’язку зі скасуванням постановою
Кабінету Міністрів України № 219
від 13.03.2020 інших постанов
Кабінету Міністрів України, які
регулювали порядок здійснення
такого ліцензування

Прийняття
необ’єктивних
та/або незаконних рішень,
притягнення
осіб
до
відповідальності,
фінансові
втрати,
завдання
шкоди
репутації ДІАМ

Прийняття незаконних рішень,
Притягнення
осіб
до
відповідальності,
скасування
виданих ліцензій у судовому
порядку,
завдання
шкоди
репутації ДІАМ

