
ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 

КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО 
„ВIННИЦЬКА  ОБЛАСНА КЛІНІЧНА 

ПСИХОНЕВРОЛОГIЧНА  ЛIКАРНЯ ім. акад. О.I. Ющенка 
ВІНИЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ” 

 

Н А К А З  

10.03.2022 р.                        м.Вінниця                                  №106  
 
Про утворення Комісії з оцінки 
корупційних ризиків у КНП 
«ВОКПЛ ім.акад.О.І.Ющенка ВОР» 
та затвердження її Положення 

 
На виконання Закону України «Про запобігання корупції» (далі - 

Закон), відповідно до розділу 2 Антикорупційної програми Комунального 
некомерційного підприємства «Вінницька обласна клінічна 
психоневрологічна лікарня ім.акад.О.І.Ющенка Вінницької обласної Ради», 
(далі - Антикорупційна програма) на 2021-2022 роки, обговорену та схвалену 
трудовим колективом, затвердженої наказом директора підприємства №189 
від 14.06.2021р., Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності 
органів влади затвердженої рішенням Національного агентства з питань 
запобігання корупції від 02.12.2016 № 126, зареєстрованої в Міністерстві 
юстиції України 28 грудня 2016 року за № 1718/29848, з метою проведення 
оцінки корупційних ризиків, - 

 
НАКАЗУЮ 

1. Утворити Комісію з оцінки корупційних ризиків Комунального 
некомерційного підприємства «Вінницька обласна клінічна 
психоневрологічна лікарня ім.акад.О.І.Ющенка Вінницької обласної Ради», у 
складі : 
 Голова комісії з оцінки корупційних ризиків: 
 Багрій Н.В. – уповноважений з антикорупційної діяльності; 

 Секретар комісії з оцінки корупційних ризиків: 
 Костенецький О.І. – юрисконсульт; 

 Члени комісії з оцінки корупційних ризиків: 
Вигонюк А.В. -  заступник директора з організації та контролю за 

провадження реформ охорони здоров’я, 
Марункевич М.І. - завідувач 9 відділення судово-психіатричної  

експертизи                         
 



2. Затвердити Положення про Комісію з оцінки корупційних ризиків у 
Комунальному некомерційному підприємстві «Вінницька обласна клінічна 
психоневрологічна лікарня ім.акад.О.І.Ющенка Вінницької обласної Ради», 
що додається. 

3. Членам комісії з оцінки корупційних ризиків при здійсненні оцінки 
корупційних ризиків залучати у разі необхідності, інших працівників 
структурних підрозділів підприємства, які можуть надати корисну 
інформацію для більш об'єктивної та якісної оцінки корупційних ризиків. 

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 
 

 Директор                      Софія КУЧЕРУК 

 

ВНЕСЕНО: 

Уповноважений з антикорупційної 

діяльності                                                                       Н. Багрій 

 

ПОГОДЖЕНО: 

Юрисконсульт                       О. Костенецький    
  

З наказом ознайомлені: 

 

Заступник директора  
з організації та контролю за 
провадження реформ охорони здоров’я                     А. Вигонюк 
 
Завідувач 9 відділення 
судово-психіатричної  
експертизи                       М. Марункевич  
 

 
 


