Додаток 2
до Звіту за результатами оцінки
корупційних ризиків у діяльності
ЛДУВС імені Е.О. Дідоренка за 2020 р.

Таблиця оцінених корупційних ризиків та заходів щодо їх усунення
Корупційний ризик

Пріоритетність
корупційного
ризику (низька/
середня/висока)
1
2
1. Юридичне забезпечення
Низька
1. Імовірність впливу
зацікавлених осіб на
представників відділу
юридичного
забезпечення в суді під
час підготовки
документів або
безпосереднього
представництва
інтересів університету

Заходи щодо усунення
корупційного ризику
3

Особа (особи),
відповідальна
за виконання
заходу
4

1. Здійснення періодичного Писаренко В.В.
моніторингу судових засідань
керівництвом
відділення юридичного
забезпечення на предмет
виявлення особистої
зацікавленості представників
університету у результатах
тієї чи іншої справи.
2. Постійна перевірка
матеріалів судових справ

Строк
виконан
ня заходу

Необхідні для
впровадження
заходів ресурси

Очікувані
результати

5

6

7

Постійно

Не потребує
виділення
додаткових
ресурсів

Зменшення
(усунення)
корупційного
ризику

Під
час
призначення
на
посаду

Не потребує
виділення
додаткових
ресурсів

Зменшення
(усунення)
корупційного
ризику

2. Організація роботи із запобігання та виявлення корупції
Низька
1. Імовірність
порушення
працівниками університету обмежень щодо
сумісництва та
суміщення з іншими
видами
діяльності,
підпорядкованості
близьких
осіб.
Недостатня
поінформованість

1. Забезпечення
поінформованості
працівників університету
щодо обмежень і
вимог,
встановлених
законами
України «Про Національну
поліцію» та «Про запобігання
корупції» шляхом
проведення інструктажів,
навчань

Керівники
структурних
підрозділів,
Уповноважений

2
1

2

3

4

5

6

7

працівників
університету про
спеціальні обмеження
та вимоги, встановлені
Законом України «Про
запобігання корупції»,
зокрема з питань
запобігання та
врегулювання
конфлікту інтересів
3. Освітня діяльність
1. Вплив на результати Висока
складання
заліків
(іспитів)

Середня
2. Надання
необґрунтованої
переваги
під
час
переведення студентів
на місця державного
замовлення
4. Управління матеріальними ресурсами
Низька
1. Можливе
безпідставне списання
матеріальних ресурсів

1. Організація додаткового Кім В.Р.,
контролю за дотриманням Уповноважений
спеціального
та
антикорупційного
законодавства
під
час
проведення заліків (іспитів)
Інформування
на Кім В.Р.,
офіційному
веб-порталі Уповноважений
академії здобувачів вищої
освіти
про
проведення
конкурсу на заміщення
вакантних
місць
державного замовлення

Щокварталу

У межах
видатків,
передбачених
у державному
бюджеті

Довідка за
результатами
контролю

Після
висвітлення
результатів
сесії

Не потребує
додаткових
ресурсів

Відсутність
скарг після
оприлюднення
на офіційному
сайті ЗВО
результатів
перезарахувань

1. Проведення
інвентаризації (обстеження)
матеріальних ресурсів, що
підлягають списанню.

ІV квартал Не потребує
2020-2022
виділення
років
додаткових
ресурсів

Дроздова Т.В.
Гавріш І.Л.,
керівники
структурних

Зменшення
(усунення)
Корупційного
ризику

3
1

5. Управління фінансами
Низька
1. Можливість
необґрунтованого
внесення
змін
до
кошторису

2. Викривлення даних Низька
фінансової, бюджетної
та іншої звітності, їх
невідповідність
обліковим
даним
бухгалтерського обліку

2

3

4

5

6

7

2. Перевірка встановлених
норм
списання
та
первинних документів, що є
підставою для прийняття
рішення
про
списання
матеріальних ресурсів
1. Проведення аналізу стану
використання бюджетних
асигнувань за напрямами
використання бюджетних
коштів,
визначених
паспортом
бюджетної
програми
з
поточним
контролем змін у МВС
України.
2. Розгляд доцільності та
обґрунтованості внесення
змін
до
напрямів
використання бюджетних
коштів, а також потреби в
перерозподілі бюджетних
асигнувань у розрізі кодів
економічної
класифікації
видатків
бюджету
з
поточним контролем змін у
МВС України
Підтримка в актуальному
стані бази даних
автоматизованої системи
бухгалтерського обліку, а
також її модернізації з
урахуванням вимог
національних положень
(стандартів)
бухгалтерського обліку з

Дроздова Т.В.,
керівники
структурних
підрозділів

Дроздова Т.В.

ІV квартал Не потребує
2020-2022
виділення
років
додаткових
ресурсів

Зменшення
(усунення)
корупційного
ризику

Постійно

Зменшення
(усунення)
корупційного
ризику

Не потребує
виділення
додаткових
ресурсів

4
1

2

3

4

подальшим звітуванням до
МВС України та Державної
казначейської служби
Складання
та
подання Дроздова Т.В.
фінансової
звітності
із
застосуванням
нового
пакету
національних
положень
(стандартів)
бухгалтерського обліку

Проректор

о/п

5

Постійно

6

Не потребує
виділення
додаткових
ресурсів

7

Зменшення
(усунення)
корупційного
ризику

Вячеслав КІМ

