
Додаток 3 

до Антикорупційної програми  

ДДУВС на 2017 рік 
 

 

Інформація про стан виконання заходів Антикорупційної програми на 2017 рік 

з усунення оцінених корупційних ризиків у діяльності ДДУВС  

 

 

Ідентифікований 

корупційний 

ризик 

Пріоритетність 

корупційного 

ризику (низька/ 

середня/ 

висока) 

Чинники  

корупційного 

ризику 

Можливі наслідки 

правопорушення 

(корупційного чи 

пов’язаного з 

корупцією), 

спричинених цим 

ризиком 

Заходи щодо 

усунення 

корупційного 

ризику 

Відповідальний 

за виконання 

заходу 

Строк 

виконання 

заходу 

Стан виконання 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Управління персоналом 

Надання 

посадовою 

особою переваги 

кандидатам на 

вступ до вищих 

навчальних 

закладів через 

вплив третіх осіб 

Низька Утручання в 

діяльність 

приймальної 

комісії ВНЗ третіх 

осіб з метою 

впливу на 

прийняття нею 

рішень, 

неповідомлення 

членом 

приймальної 

комісії ВНЗ про 

наявний конфлікт 

інтересів може 

призвести до 

вжиття ним заходів 

щодо переконання 

інших членів 

приймати те чи 

інше рішення  

Фінансові втрати 

не очікуються, 

утрата репутації 

серед працівників 

органів влади. 

Передбачає 

дисциплінарну 

відповідальність 

Запровадження 

через офіційні 

веб-сайти 

навчальних 

закладів 

анкетування 

громадян про 

дотримання  

відповідним 

навчальним 

закладом 

законодавства під 

час вступної 

кампанії 

Юнін О.С.,  

Веріго І.М., 

Щербина О.В.  

У день 

початку 

проведен-

ня 

вступної 

кампанії  

Виконано  (100 %). 

У період з 12.07.2017 

по 25.07.2017 під час 

вступної кампанії до 

ДДУВС Науковою 

лабораторією 

соціального 

моніторингу ННІ 

заочного навчання та 

підвищення 

кваліфікації ДДУВС 

проведено 

дослідження «Перебіг 

вступної компанії 

2017 року ДДУВС». 

Дослідження 

проводили методом 

суцільного 

опитування за 

допомогою  

Проведення 

аналізу 

анкетування з 

метою виявлення 

фактів можливих 

Юнін О.С. Щомісяця, 

протягом 

вступної 

кампанії 
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    порушень та  

усунення умов їх 

виникнення в 

подальшому 

  роздавальної анкети, 

тобто опитані були усі 

респонденти, що 

вступали на навчання 

на факультети за 

державним 

замовленням. 

Загальний масив 

опитаних склав 436 

осіб. 

Отримані результати 

свідчать, що рівень 

корупційних ризиків у  

ДДУВС був зведений 

до мінімуму. Фактів 

порушень 

законодавства під час 

вступної кампанії у 

навчальному закладі 

не зафіксовано. 

 

Уповноважений з реалізації  

Антикорупційної програми  ДДУВС    о/п  згідно з оригіналом  Р.М. Сіденко 


