
Додаток 1  

до Звіту за результатами оцінки 
корупційних ризиків у діяльності Комітету 

 

 

Ідентифіковані корупційні ризики 

 

№ 

п/п 
Корупційний ризик 

Опис ідентифікованого 

корупційного ризику 

Чинники корупційного 

ризику 

Можливі наслідки 
корупційного 

правопорушення чи 
правопорушення, 

пов’язаного з корупцією 

1 Ймовірність використання своїх службових 

повноважень під час супроводження справ за участю 

Комітету в судах у зв’язку із приватним інтересом 

посадових осіб 

Можливе отримання 

неправомірної вигоди за 

використання своїх 

службових повноважень у 

зв’язку з приватним 

інтересом посадових осіб 

 

Приватний інтерес 

працівників Комітету 

Втрата репутації 

державного органу, 

притягнення осіб до 

відповідальності 

2 Недоброчесність посадових осіб під час надання 

консультацій щодо оформлення та подання до Комітету 

відповідних документів у сфері захисту економічної 

конкуренції 

Можливе отримання 

неправомірної вигоди за 

надання відповідних 

консультацій у сфері захисту 

економічної конкуренції у 

зв’язку з приватним 

інтересом посадових осіб 

Вплив третіх осіб. 

Ймовірність отримання 

неправомірної вигоди 

Втрата репутації 

державного органу, 

притягнення осіб до 

відповідальності 

3 Ймовірність навмисного пропуску строків розгляду 

заяви про концентрацію / узгоджені дії, що призвело до 

отримання суб’єктом господарювання дозволу Комітету 

відповідно до абзацу другого частини першої статті 28 

ЗУ «Про захист економічної конкуренції»  

Дискреційні повноваження 

під час розгляду заяв про 

концентрацію / узгоджені дії 

Можливі наміри 

працівників Комітету 

скористатися службовим 

становищем у власних 

інтересах або в інтересах 

суб’єктів господарювання 

Втрата внутрішнього 

контролю за певними 

процесами, притягнення 

осіб до відповідальності, 

втрата репутації Комітету 

4 Наявність дискреційних повноважень у державних 

уповноважених, які під час розгляду заяв про отримання 

дозволу на концентрацію / узгоджені дії приймають 

рішення про визначення достатнього обсягу інформації 

за заявою, термін та процедури її розгляду 

Прискорення чи затягування 

процедури розгляду заяв про 

отримання дозволу на 

концентрацію / узгоджені дії 

Невиконання нормативно 

врегульованих вимог у 

результаті службових 

зловживань та недоліків 

контролю 

Втрата репутації 

державного органу, 

притягнення осіб до 

відповідальності, судові 

процеси проти Комітету 
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5 Ймовірність навмисного пропуску строків розгляду 
скарг суб’єктів господарювання на дії або бездіяльність 
замовників під час проведення процедур публічних 
закупівель у зв’язку із приватним інтересом посадових 
осіб 

Дискреційні повноваження 

під час оскарження рішень у 

сфері публічних закупівель 

Можливі наміри працівників 

Комітету скористатися 

службовим становищем у 

власних інтересах або в 

інтересах певного кола 

суб’єктів господарювання 

 

Втрата внутрішнього 

контролю за певними 

процесами, притягнення 

осіб до відповідальності, 

втрата репутації Комітету 

 

6 Недоброчесність посадових осіб за результатами 
складання довідки про проведення спеціальної перевірки 

Ймовірність порушення 

порядку проведення 

спеціальної перевірки у 

зв’язку з приватним 

інтересом посадових осіб 

Приватний інтерес 

посадових осіб 

Втрата репутації 

державного органу, 

притягнення осіб до 

відповідальності, судові 

процеси до Комітету 

 

7 Можлива недоброчесність уповноваженої особи з 

питань організації та проведення процедур закупівель 

Антимонопольного комітету України щодо визначення 

кваліфікаційних вимог, характеристик предмета 

закупівлі, визначення переможця процедури закупівлі 

Незастосування принципів 

здійснення публічних 

закупівель, передбачених ст. 3 

Закону України «Про публічні 

закупівлі». 

Намагання уникнути 

проведення встановленої 

законом процедури  

публічних закупівель. 

Приватний інтерес посадових 

осіб під час підготовки 

тендерної документації щодо 

її формування під 

конкретного постачальника 

 

Приватний інтерес 

уповноваженої особи з 

питань організації та 

проведення закупівель щодо 

надання переваг певним 

постачальникам товарів, 

робіт чи послуг 

Значні фінансові втрати. 

Втрата репутації 

державного органу в 

суспільстві.  

Вчинення корупційного 

або пов’язаного з 

корупцією 

правопорушення 

8 Можливість задоволення приватного інтересу шляхом 
використання інформації, отриманої під час роботи в 
системі електронного документообігу Комітету 

Можливе отримання 

неправомірної вигоди за 

надання інформації з 

електронної системи 

документообігу у зв’язку з 

приватним інтересом 

посадових осіб 

Невиконання нормативно 

врегульованих вимог у 

результаті службових 

зловживань та недоліків 

контролю.  

Відсутність 

автоматизованого контролю 

(перевірки) щодо можливого 

витоку інформації 

Втрата репутації 

державного органу, 

притягнення осіб до 

відповідальності, судові 

процеси до Комітету 
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9 3 причини багатовекторної діяльності функціональних 

підрозділів Комітету, під час підготовки карти ризиків 

фахівці замовчують про потенційні прогалини в контролі 

за їх діяльністю у зв’язку з недоброчесністю посадових 

осіб 

Під час підготовки карти 

ризиків фахівці замовчують 

про потенційні прогалини в 

контролі за їх діяльністю у 

зв’язку з недоброчесністю 

посадових осіб 

Порушення керівниками 

підрозділів, під час 

виконання заходів 

внутрішнього контролю, 

бажання деяких працівників 

створити та забезпечити 

умови для маніпулювання 

елементами функціонування 

Комітету 

Втрата внутрішнього 

контролю за певними 

процесами, притягнення 

осіб до відповідальності, 

втрата репутації Комітету 

10 Неврегульованість процедури впровадження механізмів 

заохочення викривачів 

Неврегульованість 

процедури заохочення 

викривачів 

Не встановлений порядок 

заохочення викривачів 

Притягнення осіб до 

відповідальності, втрата 

репутації, судові процеси 

11 Ймовірність несвоєчасного подання (неподання) 

працівниками Комітету декларацій (щорічних, перед 

звільненням, після звільнення) 

Порушення антикорупційного 

законодавства стосовно 

своєчасного подання 

працівниками Комітету 

декларацій (щорічних, перед 

звільненням, після звільнення) 

Недотримання нормативно 

врегульованих вимог 

Втрата репутації 

Комітету.  

Вчинення корупційного 

або пов’язаного з 

корупцією 

правопорушення 

12 Дискреційні повноваження посадових осіб щодо 

використання фінансових ресурсів або матеріальної бази 

ДП «Антком» у зв’язку зі здійсненням заходів з його 

ліквідації 

Недоброчесність посадових 

осіб Комітету під час 

здійснення заходів із 

ліквідації підприємства 

Приватний інтерес 

посадових осіб щодо 

можливих намірів залишити 

деякі ділянки діяльності поза 

контролем 

Значні фінансові втрати. 

Втрата репутації 

Комітету. Вчинення 

корупційного або 

пов’язаного з корупцією 

правопорушення 

13 Дискреційні повноваження посадових осіб щодо 
використання фінансових ресурсів або матеріальної бази 
Центру комплексних досліджень з питань 
антимонопольної політики у зв’язку зі здійсненням 
заходів з його ліквідації 

Недоброчесність посадових 

осіб Комітету під час 

здійснення заходів із 

ліквідації установи 

Приватний інтерес 

посадових осіб щодо 

можливих намірів залишити 

деякі ділянки діяльності поза 

контролем 

Значні фінансові втрати. 

Втрата репутації 

Комітету. Вчинення 

корупційного або 

пов’язаного з корупцією 

правопорушення 

14 Недостатній обсяг інформації щодо діяльності Комітету 

й наділення його низкою дискреційних повноважень 

ускладнює громадський контроль за його діяльністю та 

обумовлює високий рівень корупційних ризиків 
 

Незастосування принципів 

прозорості, передбачуваності 

та правової визначеності, що 

може призвести до 

порушення відповідних 

регламентів Комітету  

Недотримання нормативно 

врегульованих вимог 

Втрата репутації 

Комітету, притягнення 

осіб до відповідальності 
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15 Ймовірність навмисного пропуску строків розгляду 

повідомлень про нову державну допомогу, внаслідок 

чого відповідно до частини сьомої статті 10 ЗУ «Про 

державну допомогу суб’єктам господарювання»  

рішення про допустимість нової державної допомоги для 

конкуренції вважатиметься прийнятим 

 

Недоброчесність посадових 

осіб Комітету під час 

розгляду повідомлень про 

нову державну допомогу 

Приватний інтерес 

посадових осіб Комітету 

Втрата репутації 

Комітету, притягнення 

осіб до відповідальності 

 

 

 

Голова Комісії з оцінки корупційних ризиків 

та моніторингу виконання антикорупційної 

програми в Комітеті          О.В. Гладський 

 

 

Секретар комісії з оцінки 

корупційних ризиків          І.Г. Майборода 

 


