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3) розробка пропопозицій щодо усунення наявних корупційних 

ризиків;   

4) підготовка пропозицій (змін і доповнень) до Антикорупційної 

програми Університету, у разі необхідності. 

5. Відповідно до покладених на неї завдань Комісія: 

1) здійснює планування діяльності з проведення оцінки корупційних 

ризиків у діяльності Університету  та подає відповідний план на 

затвердження голові Комісії. За необхідності переглядає цей план на різних 

етапах проведення оцінки корупційних ризиків; 

2) проводить аналіз зовнішнього і внутрішнього середовища 

Університету з метою виявлення ризиків під час складання розпорядчих 

документів та укладанні договорів (угод), а також  під час здійснення 

Університетом організаційно-управлінської діяльності; 

3) організовує, шляхом використання різних джерел, отримання 

інформації для ідентифікації (виявлення) корупційних ризиків; 

4) здійснює ідентифікацію (виявлення) корупційних ризиків; 

5) проводить у встановленому порядку оцінку корупційних ризиків; 

6) готує звіт за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності 

Університету; 

7) розробляє пропозиції щодо заходів із усунення (зменшення рівня) 

виявлених корупційних ризиків; 

8) у разі необхідності, розробляє проект змін і доповнень до 

Антикорупційної програми Університету; 

9) здійснює інші повноваження з метою реалізації покладених на 

Комісію завдань. 

6. Комісія для виконання покладених на неї завдань має право: 

1) одержувати, в установленому порядку, від структурних 

підрозділів Університету інформацію, необхідну для виконання 

поставлених перед Комісією завдань; 
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2) заслуховувати інформацію представників структурних 

підрозділів Університету;  

3) залучати до роботи  Комісії представників структурних підрозділів 

Університету, а також незалежних експертів чи спеціалістів, за їх згодою. 

4) використовувати задля забезпечення своєї діяльності необхідні 

матеріально-технічні ресурси  Університету;  

5) вносити на розгляд ректорові Університету пропозиції щодо 

вдосконалення роботи з питань запобігання та протидії корупції; 

3) здійснювати інші заходи, спрямовані на реалізацію завдань 

Комісії.  

7. Склад Комісії визначається наказом ректора Університету. Головою 

Комісії призначається один із проректорів Університету. 

До складу Комісії входить фахівець ректорату, на якого покладено 

виконання Закону України «Про запобігання корупції» (далі – 

Уповноважений), а також інші працівники, призначені ректором за 

погодженням із Уповноваженим. 

Члени комісії обирають зі свого складу заступника голови комісії та 

секретаря. До роботи Комісії можуть залучатися працівники інших 

структурних підрозділів Університету, які не входять до її складу, але 

можуть надати інформацію для здійснення об’єктивної та якісної оцінки 

корупційних ризиків у діяльності Університету. 

8. Голова Комісії: 

1) організовує роботу Комісії та забезпечує для цього необхідні 

умови; 

2) затверджує робочий план з проведення оцінки корупційних ризиків; 

3) визначає перелік питань для розгляду на засіданні Комісії; 

4) забезпечує усім присутнім на засіданні членам Комісії рівні  

можливості для участі в обговоренні питань порядку денного та 

висловлення своїх пропозицій; 

5) виконує інші повноваження з питань організації діяльності Комісії. 
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9. Секретар Комісії: 

1) готує проекти порядку денного засідання Комісії; 

2) інформує членів Комісії та запрошених осіб про дату, час і місце 

проведення засідання Комісії та порядок денний; 

3) оформлює протоколи засідання Комісії; 

4) готує інші документи, необхідні для забезпечення роботи 

Комісії. 

10. Члени Комісії мають право: 

1) ознайомлюватися з матеріалами, що належать до компетенції  

Комісії; 

2) висловлювати свою позицію під час засідання Комісії та брати 

участь у прийнятті рішень шляхом голосування; 

3) ініціювати, у разі потреби, скликання засідання Комісії; 

4) здійснювати інші повноваження, які пов'язані із забезпеченням 

діяльності Комісії. 

11. Основною формою роботи Комісії є засідання, які проводяться 

відповідно до затвердженого плану роботи Комісії або в разі потреби.  

Рішення про проведення засідання приймає Голова Комісії.  

На першому засіданні Комісія обирає зі свого складу заступника 

голови та секретаря, здійснює розподіл обов’язків серед інших членів 

Комісії. 

Особи, які є членами Комісії, здійснюють свої повноваження на 

громадських засадах.  

12. Засідання Комісії вважається правомірним, якщо в ньому бере 

участь не менше двох третин від загального складу Комісії. 

13. Рішення Комісії приймається шляхом відкритого голосування,  

простою більшістю голосів.  

Рішення Комісії оформлюються протоколом, який підписують Голова 

та Секретар Комісії.  У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос 

Голови Комісії. 




