
 

 Додаток 1  

до Антикорупційної програми ДДУВС  

 

ЗАТВЕРДЖУЮ  

Голова комісії з оцінки корупційних  

ризиків та моніторингу виконання   

антикорупційної програми  ДДУВС  

 

о/п  згідно з оригіналом    Р. М. Сіденко  
 

27 березня 2018 р.  

  

 

ЗВІТ 

за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності 

Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ  

 

На виконання пункту 32  додатка 1 до Антикорупційної програми 

Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ 

(далі – ДДУВС) на 2017 рік з метою виявлення корупційних ризиків та 

визначення чинників, що їх спричиняють у діяльності ДДУВС, протягом 2017 

року Науковою лабораторією соціологічного моніторингу ДДУВС проведено 4 

соціологічні дослідження (доповідні записки від 19.06.2017 № В-1832, від 

10.08.2017 № Ю-2821, від 02.10.2017 №3345-Д/з, від 06.12.2017 №4015-Д/з).  

З метою опрацювання зазначеного питання вивчалося внутрішня 

діяльність і середовище університету, а також інформація керівників 

структурних підрозділів закладу про наявність корупційних ризиків у 

діяльності керованих підрозділів ДДУВС.  

Наказом ДДУВС від 21.03.2018 № 239 у зв’язку із організаційно-

штатними змінами в ДДУВС оновлено склад комісії з оцінки корупційних 

ризиків та моніторингу виконання антикорупційної програми ДДУВС (далі – 

комісія), який був утворений наказом ДДУВС  від 11.04.2017 № 257.   

До складу комісії включено 20 працівників представників  

17 структурних підрозділів ДДУВС. Головою комісії визначено 

уповноваженого з питань запобігання та виявлення корупції Сіденко Р.М.    

З метою  виявлення корупційних ризиків та визначення  чинників, що їх 

спричиняють у діяльності ДДУВС, протягом 2017 року та в період з січня по 

березень 2018 року проведено анкетування кандидатів на вступ до навчального 

закладу, анкетування перемінного складу ДДУВС, а також здійснено 

опитування працівників університету. Загалом в анкетуванні і опитуваннях 

взяло участь 714 осіб (45 працівників ДДУВС, 436 вступників до університету, 

127 курсантів факультету  підготовки фахівців для підрозділів досудового 

розслідування, 106 слухачів заочної форми навчання з числа працівників 

органів Національної поліції України).  
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За результатами  анкетування і опитування комісією, відповідно до 

вимог Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів 

влади, затвердженої рішенням Національного агентства  

від 02 грудня 2016 року № 126, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 

28 грудня 2016 року за № 1718/29848,  ідентифіковано корупційні ризики в 

діяльності ДДУВС, здійснено їх визначення та проведено оцінку виявлених 

корупційних ризиків.  

За результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності ДДУВС 

підготовлено: 

опис ідентифікованого корупційного ризику у його діяльності, чинники 

корупційних ризику та можливі наслідки корупційного правопорушення чи 

правопорушення, пов’язаного з корупцією (додаток 1); 

пропозиції щодо заходів із усунення (зменшення) рівня виявленого 

корупційного ризику,  які викладені в таблиці оцінених корупційних ризиків та 

заходів щодо їх усунення (додаток 2).  

 

 

Секретар комісії з оцінки корупційних  

ризиків та моніторингу виконання  

антикорупційної програми ДДУВС о/п згідно з оригіналом І. М. Старовойт 

mvs.gov.ua/upload/file/dodatok_1_do_zvitu_opis_kor_(1)._%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BAi%D0%B2_28.02.2018.doc
http://mvs.gov.ua/upload/file/dodatok_2_do_zvitu_tablicya_ocinenih_kor_rizikiv_26.02.2018.doc

