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ЗВІТ 
за результатами оцінки корупційних ризиків 

у діяльності Луганського державного університету внутрішніх справ          
імені  Е.О.  Дідоренка за 2019 рік 

 
 

           З метою належного виконання вимог Закону України «Про запобігання 
корупції» від 14 жовтня 2014 року, вказівки Міністерства внутрішніх справ 
України від 15 листопада 2018 року № 35924 «Про проведення оцінки корупційних 
ризиків у діяльності МВС та підготовку проекту Антикорупційної програми МВС 
на 2020-2022 роки», з урахуванням вимог рішень Національного агентства з 
питань запобігання корупції від 02 грудня 2016 року № 126 «Про затвердження 
Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади», від 19 
січня 2017 року № 31 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо 
підготовки антикорупційних програм органів влади», від 22 вересня 2017 року       
№ 734 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо підготовки та 
реалізації антикорупційних програм юридичних осіб», Посібника з оцінки 
корупційних ризиків та розробки планів протидії корупції, підготовленого в 
рамках Програми розвитку фінансового сектору (USAID/FINREP-II) у 
Луганському державному університеті внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка 
було проведено оцінку корупційних ризиків у його діяльності. У якості експертів, 
які володіють як теоретичними, так і практичними знаннями про особливості 
роботи Луганського державного університету внутрішніх справ ЛДУВС імені Е.О. 
Дідоренка та сферу його регулювання, до вказаного процесу було залучено 
провідних науковців університету до кола наукових пошуків яких входять питання 
запобігання корупції та вивчення корупційних чинників у їх системному 
взаємозв’язку. 

З метою всебічного та об’єктивного опрацювання зазначеного питання, 
залучення до процесу оцінки у діяльності ЛДУВС імені Е.О. Дідоренка      
(далі Університет) представників громадськості та експертів, які володіють 
знаннями про внутрішнє і зовнішнє середовище університету та мають досвід 
роботи у сфері його діяльності, інформацію про зазначене рішення розміщено 
у рубриці «Новини» офіційного веб-сайту Луганського державного університету 
внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка.
              Наказом ЛДУВС імені Е.О. Дідоренка від 12 листопада 2019 року        



№ 374 на виконання доповідної записки начальника Управління запобігання 
корупції та проведення люстрації Міністерства внутрішніх справ України 
Фодчука А.Б. Державному секретарю  МВС  України  «Про  результати  
перевірки Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. 
Дідоренка» у період з   21 по 25 жовтня 2019 року та з метою покращання в 
університеті організації роботи з питань запобігання і протидії корупції, 
оновлено склад Комісії з оцінки корупційних ризиків (далі Комісія).  

До складу Комісії входить 3 особи, зокрема, проректор університету    
Вячеслав КІМ, уповноважений з антикорупційної діяльності Валерій 
МАМУШЕВ, заступник начальника відділу наукової роботи Ольга РЕВЕНКО, 
включено представників 20 структурних підрозділів університету. 

 У якості експертів, які володіють як теоретичними, так і практичними 
знаннями про особливості роботи Луганського державного університету 
внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка та сферу його регулювання, до вказаного 
процесу було залучено провідних науковців університету, до кола наукових 
пошуків яких входять питання запобігання корупції та вивчення корупційних 
чинників у їх системному взаємозв’язку. 

  З метою визначення найбільш вразливих до корупції функцій / процесів у 
діяльності Луганського державного університету внутрішніх справ                          
імені Е.О. Дідоренка, у грудні 2019 року проведено анкетування (опитування) 
працівників Університету, в якому взяли участь 86 співробітників. 
          За результатами аналізу зібраних матеріалів Комісією затверджено такий 
перелік функцій/процесів університету, для яких необхідно провести оцінку 
корупційних ризиків: 

серед загальних: господарська діяльність; управління фінансами; публічні 
закупівлі; організація роботи із запобігання та виявлення корупції; 

серед спеціалізованих: надання освітніх послуг. 
Комісією, відповідно до вимог Методології оцінювання корупційних 

ризиків у діяльності органів влади, затвердженої рішенням Національного 
агентства з питань запобігання корупції від 02 грудня 2016 року № 126, 
зареєстрованим  у  Міністерстві  юстиції  України  28  грудня  2016  року  за 
№ 1718/29848, ідентифіковано корупційні ризики в діяльності Луганського 
державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка, здійснено їх 
формальне визначення та проведено оцінку виявлених корупційних ризиків. 

За результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності ЛДУВС            
імені Е.О. Дідоренка підготовлено: 

- опис ідентифікованих корупційних ризиків у його діяльності, чинники 
корупційних ризиків та можливі наслідки корупційного правопорушення чи 
правопорушення, пов’язаного з корупцією (додаток 1);  

- пропозиції щодо заходів із усунення (зменшення) рівня виявлених 
корупційних ризиків, які викладені в таблиці оцінених корупційних ризиків та 
заходів щодо їх усунення (додаток 2).  

  
Проректор  
ЛДУВС імені Е.О. Дідоренка                       о/п                                 Вячеслав КІМ 

 ____ ____ 2020

http://mvs.gov.ua/upload/file/dodatok_2_do_zvitu_tablicya_ocinenih_kor_rizikiv_26.02.2018.doc


 


	ЗАТВЕРДЖУЮ
	ЗВІТ
	З метою належного виконання вимог Закону України «Про запобігання корупції» від 14 жовтня 2014 року, вказівки Міністерства внутрішніх справ України від 15 листопада 2018 року № 35924 «Про проведення оцінки корупційних ризиків у діяльності М...
	Проректор
	ЛДУВС імені Е.О. Дідоренка                       о/п                                 Вячеслав КІМ
	____ ____ 2020

