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ЗАТВЕРДК]ЕНО
,, оВr, 1о
Наказ ректора.Щнiпровського
нацiонального унiверситету iMeHi
Олеся Гончара Xs Щ

202t р.

про комiсiю з оцiнки #ir*irЖ"ffiикiв в,.Щнiпровському
нацiональному унiверситетi iMeHi Олеся Гончара.

1. Це ПоложенЕя визнача€ загальнi засади угвореншI i дiяльностi KoMiciT з
проведенIuI оцiнки корупцiйних ризикiв у .Щнiпровському нацiональному
унiверситетi iMeHi Олеся Гончара (дагli - Комiсiя), rr функцiiта,повношDкення.

2. Комiсiя е поgгiйно дiю.шпл колегiальшшtл консультiIтивно-дорадчим
оргzlном, frопi угворюfiъся дIя цроведення оцitки корупцiйrпш ризlлсiв у
,Щнiпровському нацiона.пьному унiверситетi iMeHi Олеся Гончара (далi
Унiверсrгет),

3. У своiй роботi Комiсiя керу€ться Констиццiею та законами Украiни,
указами Президента УкраiЪи, пост€lновами ВерховноТ Ради Украiни,
прийнятими вiдповiдно до КонстиryчiI та законiв Украiни, актами Кабiнеry
MiHicTpiB УкраiЪи, накчвами MiHicTepcTBa освiти i науки Украiни, iншими
чкт€lIчIи законодzlвства та Iцшrл ПоложенЕям.

4. ОсновIплми завданнями KoMicii е:

1) проведення оцiнки корупцiйншr ризикiв у лiялъностi Унiверсl,rrgгу;

2) розроблення за результатами проведеноi оцiнки пропозицiй щодо
усунення вияыIенIID( корупцiйнюс ризикiв у дiягlьностi Унiверситету;

5. Комiсiя вiдшlовiдlо до покJIаденLD( на неiз€tвд€лнь:

1) здiйснюе планування дiяльностi з проводення оцiнки корупцiйних
ризикiв у дiяьностi Унiверситету та затверджуе вiдповiдптй Iшан. За
необхiдностi переглядае цей план на рiзних ет{шчlх цроведешuI, оцirпсл
корутщiйrшос ризl.псiв;

2) гrроводrь анапiз зовнirrптього та внугрirшъого середовицIа Унiверсlтгсгу з
метою виявлення ризикiв у нормативно-правових актах та органiзацiйно-
управлiнськiй дiягlъностi Унiверситету;

3) органiзовуе оц)иманIuI вiдомостей цм iдентифiкацii (виявлення)
корущiйrпш ризикiв IIIJIяхом використ.lння рiзнюl джерел iнформацii;

4) здйсrпое iдеrrп.rфiкацiю (виявлеrшrя) корушдiйlтrлi ризикЪ;

5) здiйснюе у вотановленому порядку оцilшсу коругщiйrпоr ризикiв;

6) готус звiт за результатами оцiнки корупцiйних ризикiв у дiяльностi
Унiверситету та пропозицii щодо заходiв iз усунення (зменшення рiвня)
ви;IвленLD( корупцiйrпur ризrжiв ;,



7) розробJше на пiдставi цроведеноi оцilп<lл корупчiйних ризикiв пропозицii

щодо BHeceHIuI змiн до аrrmкоруrщiйноi гrрограlчти Унiве,рситету.

6. Комiсiя дIя викон:tншI покJIаденID( на неi завд€tнь мае прilво:

1) одерNqувати в установленому порядку вiд cTpyKrypHLD( пiдроздiлiв
iнформацiю, документи та матерiали, необхiднi для викоЕання поставлених
перед Комiсiею завдань:

2) заслryховувам представникiв струкгурних пiдроздiлiв Унiверсrгету (за

необхiдlостi);

3) вносити керiвництву Унiверсlл:геry пропозицii щодо вдоскOн€IпенIUI

роботи з IIит€lнь запобiгання та протидii корупцii;

4) заггуlати до роботи KoMiciT в установленому законодавством порядку
iнших працiвникiв Унiверситетуо якi не входять до Гi склалу, аJIе мOжуть
надати iнформачiю для здiйснення об'ективноi та якiсноТ оцiнки корупцiйних

ризикiв у дiялъностi Унiверситету;

5) використовувiIм дIя забезпечення
матерiально-технiшri ресурси Унiвсрсrгсryr.

своеi . дiяьностi необхiдri

7. Персонаrьнrй скJIад KoMicii визЕачасться нzlк{lзом реIсгора УнЪерсrгегу. 
'Що

скJIаду KoMicii входять особи, якi знають особливостi дiяпьностi Унiверсlrгсгу,

його внутрiшнс i зовнiIrIне середовище" У складi koMicii призначасться голова,

заступник гоJIови та секретар koMicii. У разi вiдсугностi голови koMicii його

обов'язки виконуе заступник голови

8. ГоловаКомiсiТ:

1) оргшliзовуе робоry KoMiciT та забезпечуе дIя IFого необхiдri уN[ови;

2) визначае перелiк питань дJIя розгляду на засiдшrнi KoMicii;

з) забезпечус yciM гrрисупriм на засiданнi членаru koMicii мокirивiсть узяти

ylacTb в обговореннi пигань порядку денного та висловити свою думку.

9. Секретар KoMicii:

1) гоryе проекtи порядку денного засiдшrlrя KoMicii;

2) iнформуе членiв KoMiciT та запрошених осiб про дату, чаС i мiсце
проведення засiдаr*rя KoMicii та порядок деннlй;

3) оформлюе протокоjIи засiдшня KoMicii;

4) гоryе irшi докуиенти, необхiднi для забезпечення роботи koMicii.

10. Члеrша KoMiciTMaюTb право:

1) ознайомлюв€Iтися з матерiапами, що н€шежать до повнова.lкень KoMiciT;

2) висловлювати свою позицiю пiд час засiдання koMicii та брати участь у
прlйняггi рiшень IIIJшD(oM гOлосув€lшuI;

3) iнiцiювати в разi потреби сшrикання засiдання KoMicii;

4) здiйснювЕlти iншi повнов€Dкеннrt, якi пов'язанi iз забезпеченIUIм

дiяllьностi KoMiciT.

11. Члени KoMicii зобов'язанi:

1) брати ylacTb у засiданнлr KoMicii;



2) дотрллtцУватися вимог з€жонодitвства та цього Положеlrrrя;

3) буги неупередкенLilчIи та об'екгивними,

4) не доlтускати розголошення iнформадii з обмеженим доступом, яка gгагlа iM
вiдома у зв'язку з виконЕlнням cBoik функцiй.

12. Органiзщiftlою формою дiяльностi KoMicii е засiдшrняо якi цроводяться
вi.rщовiдrо до затвердженого tIJIаIry роботи KoMicii або в разi потреби.

13.Засiдаlшя KoMicii е правомочним, якщо в ньому бере участъ не менше як
дрi трегини вiд загапьного скJIаду KoMiciT"

14.Рiшенtlя KoMicii приймасться вiдкритим голосуванням простою
бiльшiстю голосiв та офорIчIJIIоеться щ)отоколом засiдання. У разi рiвного
розподi.гry гопосiв вирiшаrьшшrл е голос голови KoMicii.

15. У протоколi зазначаеться, поiменний список присутнiх на засiданнi
KoMicii, питання, якi розглядалися, та рiшення, що прийнятi за результатами
обюворення вiдгlовiдlого IIитzlння, та пiдсушгки голоср€tння.

16. Кожен член KoMiciT мае право внести до протокЬлу cBoi пропозицii та
заув:Dкення з IIитalнь, лсi розглядirjlися на засiданнi"

17. Протокол засЦання KoMiciT оформлясься tIротягом ц)ьох робочюt днiв
пiсля цроведеннrI засiдаl*lя, пi,lцп,lсуегься головою та секретарем koMicii. Копiя
цротокоJIу доводиться до вiдома Bcix членiв KoMicii"

18. Рiшеlпrя KoMicii, ухваленi в межах ii повнов€Dкень, мають рекомеIцацiйшшi
харакгер. Звiт за резуJьтilтilми оцiнки коругщiftrrлr ризикiв у дiяrьностi
УнЬерсrrтегу, затверджеlшшl Рекгором, вкJIючаеться до аJ{г}корущiftrоi процрiлIчIи

УнЬе,рсlатсгу.

Уповноважеrппi з шrшпсорущiйноi
дiяпьносгi Унiверситету Васиrь СЕРгЕсВ


