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No
з/п

Об'ект оцiнки
корупчiйних ризикiв

Щжерело iнформацii для
проведення оцiнки

корупчiйних ризикiв.

Методи та способи
оцiнки корупцiйних

ризикiв

Особи,
вiдповiдальнi
за проведенЕя

оцiнки
корупцiйних

ризикiв

Строк
проведення

оцiнки
корупцiй-

них
ризикiв

1. Управлiння
унiверситетом,
орг,анiзацiйна струкц{рц
розподiл
повнова)кень
i обов'язкiв.

Стаryт ДНУ,
органiзацiйна структура
унiверситету, положенЕя про
cTpyкTypHi пiдроздiли
(у тому числi вiдокремленi),

функцiональнi обов' язки
та посадовi iнструкчii,
анкетування ).,rасникiв
процесу, iнтерв'ювання
посадових осiб, результати
аудиту.

вивчення та аналiз
вiдповiдних документiв
та iнформацii,
узагальнення результатiв
анкетування.

Петер Г"Г.
Сагайдак В.А.
Снiда е.О.
Сачко о.В.
Кривошеiн В.В.

l8.,j,l"2o2l



,) Освiтня дiяльнiсть Статуг ДНУ, положення цро
органiзацiю освiтнього
процесу, поточний,
семесц)овий концtоль,
пiдсрлкову атестацiю, iншi
документи з органiзацii
освiтнього процесу,
анкетування 1.T асникiв
процесу, посадовi iнструкцiT
працiвникiв струкгурних
пiдроздiлiв з цього напряму,
iHTepB' ювання посадових осiб,

результати аудиту.

Свинаренко,Щ.М.
Верба О.В.
Глоба Т.А.
Ткаченко М.В.
Свiтленко C.I.
КривошеiЪ В.В.
Сергеев В.П.

18.11 .2о21

3. Наукова дiяльнiсть Статут ДНУ, положення про
наукову та науково-технiчну
дiяльнiсть, виконанIuI
госпдоговiрних тем, iншi
документи з органiзацii
HayKoBoi та науково-технiчноТ
дiяльностi, анкеryвання

учасникiв процесу, посадовi
iнструкцii працiвникiво
iHTepB' ювання посадових осiб,

результати аудиту.

вивчення та аналiз
вiдповiдних документiв
та iнформацiТ,

узЕгальнення результатiв
анкетування.

Маренков О.М.
Сiлiч-
Балгабасва В.Б.
Свiтленко C.I.
КривошеТн В.В.
Сергеев В.П.

ull.202L

4. Мiжнародна дiяльнiсть Статуг ДНУ, положення про
органiзацiю мiжнародного
спiвробiтництва, струкгурнi
пiдроздiли з цього напрямку та

вивчення та аналiз
вiдповiдних документiв
та iнформацii,
чзагuшьнення оезчльтатiв

Маренков О.М.
Сiлiч-
Балгабаева В.Б.
Кпивошеiн В.В.

o4.|L.2o2l
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iх функцiонаlt, посадовi
iнструкцii працiвникiв,
набiр та супровiд iноземних
сryдентiв, iншi документи з
мiжнародного
спiвробiтництва, анкетування

уrасникiв цроцесу,
iHTepB' ювання посадових осiб,

результати аудиту.

анкетування. Сергеев В.II.

5. Управлiння персонапом Статуг ДНУ, положення про
вiддiл кадрiв, конкурсну
комiсiю, посадовi iнструкчii
працiвникiв зазначеного
пiдроздirry, порядок прийому
на робоry науково-
педагогiчних працiвникiв, iх
заохочення та накJIадання

дисциплiнарних стягнень,
конц)акти, iншi документи
шодо управлiння персоналом,
анкетування у.rасникiв
процесу, iHTepB' ювання
посадових осiб, результати
аудиту.

вивчення та аналiз
докуN{ентiв, облiку
правопорушень, aKTiB
перевiрок, звернень
громадян, гrублiкацiй у
ЗМI, результатiв
анкетування.

Свинаренко.Щ.М.
Сагайдак В.А.
Коновал Т.С.
КривошеiЪ В.В.
Сергеев В.П.

l|.||.2o2|

6. Соцiа-гlьно-побутове
забезпечення уrасникiв
освiтнього процесу

Нормативнi та органiзацiйно-
розпорядчi документи, якi
реглаIvrентують питання
надання матерiальноi
допомоги, санаторно-

вивчення та аналiз
вiдповiдних документiв
та iнформацii,
узаг:rльнення результатiв
анкетYванЕя.

Петер Г.Г.
Снiда С.О.
Лисакова Л.I.
Ткаченко М.В.
Тороп М"о.

|1"I|.2021
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курортного забезпечення,
вiдпочинку, поселенIIrr до
гуртожиткiв та проживання в

них, анкетування уrасникiв
процесу, iHTepB' ювання
посадових осiб, посадовi
iнструкцiТ працiвникiв,
результати аудиту.

Кривошеih В.В.
Сергеев В.П"

7. Фiнансово-господарська,
комерцiйна дiяльнiсть та
управлiння фiнансами.

Положення про
централiзовану бухгалтерiю,
тендерний KoMiTeT,
нормативно-розпорядчi
документи, що регламентують
ппанрання, отримання
розподiл, та витрати коштiв з
рiзних джерел фiнансування,
проведення закупiвель,
звiтнiсть за витратами,
посадовi iнструкчii
працiвникiво анкеryвання

учасникiв процесу,
iHTepB' ювання посадових осiб,

результати аудиту

вивчення та аналiз
вiдповiдних дOкументiв
та iнформацii,
узагЕrльнення результатiв
анкетування.

Лисакова Л.I.
Петер Г.Г"
Сачко о.В.
Тороп М.О.
Кривошеiн В.В.
Сергеев В.П.

l|.t|.2021

8. .Щотримання
вимог, обмежень,
заборон
встановлених
Законом Украiни
<<Поо запобiгання

Нормативнi та органiзацiйно-
розпорядчi документи о якi
регламентують органiзацiю
роботи iз запобiганням та
виrIвленням корупцii в ,ЩЕtУ,
вивчення та ана-rriз документiв,

вивчення та аналiз
вiдповiдних документiв,
облiку правспор)rшень,
aKTiB перевiрок,
с.гryжбових розслiдувань
звеDнень громаJUIн"

Свинаренко,Щ.М.
Сергеев В.П.
КривошеiЪ В.В.

28.|o.2o2l
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корупц11>>. облiку прiлвопорушень, aKTiB
перевiрок, звернень цромадян,
гryблiкацiй у ЗМI.

публiкачiй у ЗМI,
результатiв
анкетуванЕя.

9. Система внутрiшнього
конц)олю.

Нормативнi та органiзацiйно-
розпорядчi документи , якi
рогламентують органiзацiю
роботи з внугрiшнього
контролю, посадовi
iнструкцii вiдповiдних
працiвникiв.

вивченrrя та аналiз
вiдповiдних документiв,
результатiв перевiрок,
с;ryжбових розслiдувань.

Свинаренко.Щ.М.
Верба О.В.
Коновагl Т.С.
Сачко о.В.

28.Lo.202L

Секретар KoMicii - уповноважений
з антикорупцiйноi дiяльностi,ЩЕIУ


