
Міністерство освіти і науки України

Державний вищий навчальний заклад 
«Приазовський державний технічний університет» 

ДВНЗ«ПДТУ»

НАКАЗ
07 серпня 2019 м. Маріуполь № 139-05.......... .

рПро проведення оцінки 
корупційних ризиків

На виконання вимог ст. 61 Закону України «Про запобігання корупції» 
та розділу III п. 2 підпункту 1 «Типової антикорупційної програми 
юридичної особи» (рішення Національного агентства з питання запобігання 
корупції від 02 березня 2017 р. № 75), п. І ст. 32 розділу III «Антикорупційної 
програми Державного вищого навчального закладу «Приазовський 
державний технічний університет» (далі - ДВНЗ «ПДТУ») та «Методології 
оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади», затвердженої 
рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 
02.12.2016 р.№ 126,

НАКАЗУЮ:

1. Провести оцінку корупційних ризиків у 2019 році осіб університету, 
які згідно з роз’ясненням Національного агентства запобігання корупції щодо 
застосування окремих положень Закону України «Про запобігання корупції» 
стосовно заходів фінансового контролю, передбачених ст. 5 абзацом 2 
частиною 4, які займають наступні посади: ректора, проректорів, деканів 
факультетів та їх заступників, директорів інститутів, коледжів та їх 
заступників, завідувачів кафедр, начальників відділів, служб та їх 
заступників.
Термін: з 11.11.2019 до 29.11.2019.

2. У осіб, які займають посади, зазначені у п. 1 цього наказу:
2.1 Провести ідентифікацію корупційних ризиків в організаційно- 

управлінській та/або адміністративно-господарській діяльності з таких 
питань:

1) організаційна структура підрозділу;
' 2) система внутрішнього контролю;

3) управління персоналом;
4) проведення процедур закупівель;
5) надання адміністративних послуг;
6) реалізація контрольно-наглядових функцій;



7) дотримання вимог, обмежень, заборон, встановлених Законом «Про 
запобігання корупції». ,

2.2 Провести оцінку корупційних ризиків з таких питань:
1) обмежень щодо використання службових повноважень чи свого 

становища;
2) обмежень щодо одержання подарунків;
3) одержання неправомірної вигоди;
4) обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими видами 

діяльності;
5) обмежень щодо спільної роботи близьких осіб;
6) перевірка факту подання електронних декларацій;
7) стан використання коштів.
3. Затвердити комісію для проведення оцінки корупційних ризиків у 

наступному складі:
Євченко В.М. - перший проректор, голова комісії університету з протидії 

корупції, голова комісії;
Дмитрієв В.Ю. - проректор з науково-педагогічної роботи, управління та 

розвитку, заступник голови комісії університету з протидії 
корупції, заступник голови комісії.

Члени комісії, вони ж члени комісії університету з протидії корупції:
Курутіна Н.І. - начальник юридичного відділу;
Ларіонова С.В. - заступник голови профспілкового комітету;
Рогозян І.О. - начальник відділу кадрів;
Цибуля І.Ф. - уповноважений з антикорупційної діяльності;
Чигарьов В.В. - голова профспілкового комітету.

4. Членам комісії:
1) розробити робочий план оцінки корупційних ризиків.

Термін: 24.10.2019;
2) опублікувати робочий план оцінки корупційних ризиків на 

офіційному веб-сайті університету.
Термін: 28.10.2019;

3) представити мені письмовий звіт про проведення оцінки 
корупційних ризиків у 2019 році.
Термін: 09.12.2019.

5. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Ректор В.С.Волошин


