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ЗАТВЕРДЖЕНО 
 
Наказ директора КНП «ВОКПЛ 
ім.акад.О.І.Ющенка ВОР» 
 
10.03.2022р.  №106  

 

ПОЛОЖЕННЯ 
про Комісію з оцінки корупційних ризиків 

Комунального некомерційного підприємства «Вінницька 
обласна клінічна психоневрологічна лікарня 

ім.акад.О.І.Ющенка Вінницької обласної Ради»  
 

1. Це Положення визначає загальні засади утворення і діяльності 
Комісії з оцінки корупційних ризиків у Комунальному некомерційному 
підприємстві «Вінницька обласна клінічна психоневрологічна лікарня 
ім.акад.О.І.Ющенка Вінницької обласної Ради» (далі - Комісія). 

2. Комісія з оцінки корупційних ризиків у своїй діяльності керується 
Конституцією України, законами України, постановами Верховної Ради 
України, Указами та розпорядженнями Президента України, актами Кабінету 

Міністрів України, рішеннями Національного агентства з питань запобігання 
корупції, іншими актами та цим Положенням. 

3. У цьому Положенні вживаються терміни зазначенні та наведені у 
Законі України "Про запобігання корупції", Методології оцінювання 
корупційних ризиків у діяльності органів влади затвердженої рішенням 
Національного агентства з питань запобігання корупції 02.12.2016 № 126, 
зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 28 ірудня 2016 року за 
№1718/29848 та Наказу Національного агентства з питань запобігання 
корупції 10.12.2021 року N794/21 «Про затвердження Типової 
антикорупційної програми юридичної особи», зареєстрований в Міністерстві 
юстиції України 31 грудня 2021 р. за N 1702/37324. 

4. Метою діяльності комісії є запобігання, виявлення і усунення 
корупційних ризиків у діяльності директора, посадових осіб та працівників 
Підприємства.  

5. Основним завданням Комісії є: 

1) проведення оцінки корупційних ризиків у діяльності Підприємства; 

2) розроблення пропозицій за результатами проведеної оцінки щодо 

усунення виявлених корупційних ризиків у діяльності Підприємства; 

3) підготовка пропозицій до проекту антикорупційної програми 

Підприємства. 
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6. Під час ідентифікації корупційних ризиків Комісією з оцінки 
корупційних ризиків визначаються вразливі до ризиків сфери діяльності, 
окремі функції та завдання. Ідентифікація корупційних ризиків проводиться 
шляхом дослідження (аналізу) зовнішнього та внутрішнього середовища 
КНП «ВОКПЛ ім.акад.О.І.Ющенка ВОР» (далі - Підприємство) на предмет 
виявлення чинників корупційних ризиків у нормативно-правових актах і 
організаційно-управлінській діяльності Підприємства. 

7. Комісія з оцінки корупційних ризиків має право: 

 отримувати від інших структурних підрозділів Підприємства 
інформацію і матеріали, необхідні для виконання покладених на неї 
завдань; 

 залучати працівників інших структурних підрозділів 
Підприємства (за погодженням з їх керівниками), які не є членами 
Комісії з оцінки корупційних ризиків, але які можуть надати корисну 
інформацію для більш об'єктивної та якісної оцінки корупційних 
ризиків до розгляду питань, що належать до їх компетенціі; 

8. Склад Комісії з оцінки корупційних ризиків затверджується наказом 
директора Підприємства. Комісія з оцінки корупційних ризиків складається з  
голови комісії (уповноважений з антикорупційної діяльності), секретаря та 
членів Комісії з оцінки корупційних ризиків. До роботи Комісії з оцінки 
корупційних ризиків без включення до її складу можуть залучатися інші 
працівники Підприємства, а також незалежні експерти чи спеціалісти, які 
мають досвід роботи у цій сфері. 

9. Організаційною формою роботи Комісії з оцінки корупційних 
ризиків є засідання. Засідання веде голова Комісії з оцінки корупційних 
ризиків. Засідання вважається правомочним, якщо на ньому присутні не 
меньше трьох осіб зі складу Комісії. 

10. Голова Комісії з оцінки корупційних ризиків: 

 здійснює керівництво діяльністю Комісії з оцінки корупційних ризиків; 

 визначає та затверджує порядок денний засідань Комісії з оцінки 
корупційних ризиків; 

 забезпечує усім присутнім на засіданні членам Комісії з оцінки 
корупційних ризиків можливість узяти участь в обговоренні питань порядку 
денного та висловити свою думку. 

11. Секретар Комісії з оцінки корупційних ризиків: 

 інформує членів Комісії з оцінки корупційних ризиків та запрошених 
осіб про дату, час і місце проведення засідання та порядок денний; 
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 оформлює протоколи засідання Комісії з оцінки корупційних ризиків ; 

 за дорученням голови Комісії з оцінки корупційних ризиків виконує 
інші завдання, що стосуються забезпечення роботи Комісії з оцінки 
корупційних ризиків . 

12. Члени Комісії з оцінки корупційних ризиків зобов'язані: 

 брати участь у засіданнях Комісії з оцінки корупційних ризиків; 

 вивчати матеріали, подані на розгляд Комісії з оцінки корупційних 
ризиків; 

 бути неупередженими та об'єктивними; 

 не допускати конфлікту інтересів; 

 не допускати розголошення конфіденційної інформації, що стала їм 
відома у звязку з виконанням своїх функцій; 

 користуватися в установленому порядку відповідними інформаційними 
базами даних Підприємства та іншими технічними засобами; 

 брати участь у голосуванні з питань, що винесені на розгляд Комісії з 
оцінки корупційних ризиків. 

13. Рішення Комісії з оцінки корупційних ризиків приймається простою 
більшістю голосів, яке оформлюється протоколом засідання. У разі рівного 
розподілу голосів вирішальним є голос голови Комісіі з оцінки корупційних 
ризиків. 

14. Засідання Комісії з оцінки корупційних ризиків оформлюється 
протоколом, який підписується присутніми членами Комісії та зберігається у 
голови. У протоколі зазначається список присутніх на засіданні Комісії з 
оцінки корупційних ризиків, питання, які розглядалися, та рішення, прийняті 
за результатами обговорення відповідного питання, із зазначенням 
результатів голосування. Кожен член Комісії з оцінки корупційних ризиків 
має право внести до протоколу свої пропозиції та зауваження щодо питання, 
яке розглядалось на засіданні. 

15. За результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності 
Підприємства комісія готує письмовий звіт, що підписується членами комісії. 

16. Звіт за результатами оцінки корупційних ризиків подається 
директору і повинен містити: 

1) ідентифіковані корупційні ризики, а також причини, що їх 
породжують, та умови, що їм сприяють; 

2) оцінку виявлених корупційних ризиків; 

3) пропозиції щодо заходів із запобігання, усунення (зменшення) рівня 
виявлених корупційних ризиків. 
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17. Якщо під час заходів щодо оцінки корупційних ризиків Комісія 
виявить факт порушення Антикорупційної програми, вчинення корупційного 
або пов’язаного з корупцією правопорушення, голова Комісії ініціює перед 
директором питання проведення внутрішнього розслідування у порядку, 
передбаченому розділом ХV Антикорупційної програми. 

18. Положення набуває чинності з дати його затвердження. 

19. У разі невідповідності будь-якоі частини Положення чинному 
законодавству України, в тому числі у звязку з прийняттям нових 
нормативно- правових актів, це Положення буде діяти лише у тій частині, яка 
не суперечитиме чинному законодавству України. 

 
Уповноважений з антикорупційної 
діяльності                                                                         Наталія БАГРІЙ 
 

 


