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Додаток 1
до Звіту за результатами оцінки
корупційних ризиків у діяльності
ЛДУВС імені Е.О. Дідоренка за 2020 р.

Опис ідентифікованих корупційних ризиків у діяльності
ЛДУВС імені Е.О. Дідоренка, чинники корупційних ризиків та
можливі наслідки корупційного чи пов’язаного з корупцією
правопорушення

Ідентифікований корупційний
ризик

Опис ідентифікованого
корупційного ризику

Чинники корупційного
ризику

1
1. Юридичне забезпечення
1. Імовірність
впливу
зацікавлених
осіб
на
представників
відділу
юридичного забезпечення в суді
під час підготовки документів або
безпосереднього представництва
інтересів університету
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Існує можливість зловживання
представницькими інтересами з
боку осіб, які беруть участь у
судових засіданнях, стороною яких
є
університет,
на
користь
суб’єктів
господарювання
чи
інших осіб

1. Нездійснення
аналізу
відповідності
доброчесності
особи,
яка
наділяється
відповідним правом.
2. Закріплення в довіреностях
усього переліку прав учасників
процесу
відповідно
до
процесуального законодавства

2. Організація роботи із запобігання та виявлення корупції

Можливі наслідки корупційного
чи пов’язаного з корупцією
правопорушення
4
Матеріальні та іміджеві втрати з боку
органу
влади.
Притягнення
працівників
університету
до
юридичної відповідальності

1. Імовірність
порушення
працівниками
університету
обмежень щодо сумісництва та
суміщення з іншими видами
діяльності,
підпорядкованості
близьких осіб.
Недостатня
поінформованість
працівників
університету про спеціальні
обмеження
та
вимоги,
встановлені Законом України
«Про запобігання корупції»,
зокрема з питань запобігання та
врегулювання
конфлікту
інтересів
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Порушення
працівниками
університету
Закону
України
«Про запобігання корупції» в
частині встановлених обмежень
щодо
сумісництва.
Неповідомлення
працівниками
університету інформації
про
підпорядкованість близьких осіб,
наявність
реального
чи
потенційного конфлікту інтересів,
учинення дій або
прийняття
рішень в умовах
реального
конфлікту інтересів

3. Освітня діяльність
1. Вплив на результати складання Можливість
впливу
з
боку
заліків (іспитів)
працівників науково-педагогічного
складу на результати складання
заліків (іспитів) особами, що
отримують
освітні
послуги,
шляхом попереднього ознайомлення
кандидатів з відповідями за
обраним варіантом завдання тощо
2. Надання
необґрунтованої Можливість
зловживання
переваги під час переведення зацікавлених
осіб
під
час
студентів на місця державного інформування здобувачів вищої
замовлення
освіти про проведення конкурсу
на заміщення вакантних місць
державного
замовлення
та
здійснення прийому заяв про
участь у ньому
4. Управління матеріальними ресурсами

Не доброчесність, недостатня Притягнення
працівників
поінформованість працівників університету
до
юридичної
університету щодо спеціальних відповідальності, втрата репутації
обмежень і вимог, встановлених
Законом
України
«Про
запобігання корупції»

Не доброчесність
працівників Фінансові
втрати
наявні,
але
науково-педагогічного складу
незначні;
учинення
порушення
передбачає
адміністративну
відповідальність; втрата репутації

Відсутність
належного
контролю за поінформованістю
всіх здобувачів вищої освіти
про проведення конкурсу на
заміщення вакантних місць
державного
замовлення
та
здійснення
необґрунтованих
відмов у прийомі заяв на участь
ї

Фінансові
втрати
наявні,
але
незначні;
учинення
порушення
передбачає
адміністративну
відповідальність; втрата репутації

1. Можливе
безпідставне
списання матеріальних ресурсів

Списання матеріальних ресурсів,
які не втратили ознаки активу та
можуть
бути
використані,
відновлені,
передані
іншим
користувачам тощо з метою
зняття їх з обліку й подальшого
використання в інших цілях
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Недотримання
законодавчих, Втрата
матеріальних
ресурсів,
нормативно-правових
актів, завдання
збитків
(матеріальної
розпорядчих
документів, шкоди); втрата репутації
невиконання
функціональних
обов’язків,
внесення
недостовірних
даних
до
первинних
документів
відсутність належної системи
контролю

5. Управління фінансами
1. Можливість необґрунтованого Вплив
на
забезпеченість Під
час
затвердження
в Отримання фінансування в розмірах,
внесення змін до кошторису
університету
фінансовими установленому порядку обсягів що не відповідають реальній потребі,
ресурсами в бюджетному періоді
фінансування
університету неефективне використання коштів
здійснення
впливу
на
її
забезпеченість
фінансовими
ресурсами
в
бюджетному
періоді
2. Викривлення
даних
фінансової, бюджетної та іншої
звітності, їх невідповідність
обліковим даним бухгалтерського
обліку

Проректор

Недотримання вимог нормативно- Невідповідність даних звітності
правових актів при відображенні реальному фінансовому стану
даних у бухгалтерському обліку та
складанні звітності

о/п

Викривлення
даних
фінансової,
бюджетної та іншої звітності

Вячеслав КІМ

