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1. Загальні положення 

1.1. Положення про комісію з оцінки корупційних ризиків у ДВНЗ «Тернопільський 

державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України» розроблено 

на виконання вимог ст.61 Закону України «Про запобігання корупції» та п.3 Розділу 2 

«Типової антикорупційної програми юридичної особи», затверджена рішенням НАЗК 

від 2 березня 2017 року №75, «Методичних рекомендацій щодо запобігання та 

врегулювання конфлікту інтересів» затверджених рішенням НАЗК від 29 вересня 2017 

року №839 і утворюється (визначається) у порядку визначеним чинним 

законодавством. 

1.2. Порядок діяльності, склад комісії з оцінки корупційних ризиків та її голова 

(уповноважений) затверджується наказом ректора. 

Голова комісії (уповноважений) з оцінки корупційних ризиків підзвітний та 

підконтрольний ректору університету. 

1.3. Комісія з оцінки корупційних ризиків у своїй діяльності керується Законом 

України «Про запобігання корупції», «Типовою антикорупційною програмою 

юридичної особи» (рішення НАЗК від 02.03.2017 №75), «Методичними 

рекомендаціями щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів» (рішення 

НАЗК від 29.09.2017 №839), «Методологією оцінювання корупційних ризиків у 

діяльності органів влади» (рішення НАЗК від 20.12.2016 «126) та іншими документами 

НАЗК з цього питання. 

1.4. Метою діяльності комісії з оцінки корупційних ризиків є запобігання, виявлення 

та усунення корупційних ризиків у діяльності посадових осіб університету. 

 

2. Основні завдання комісії з оцінки корупційних ризиків 

2.1. Періодично (але не рідше одного разу на рік) проводити оцінку корупційних 

ризиків у діяльності посадових осіб університету, які наділені посадовими 

повноваженнями здійснювати організаційно-розпорядчі та адміністративно-

господарські функції. 

2.2. Проводити ідентифікації корупційних ризиків в організаційно-управлінській та 

адміністративно-господарській діяльності з таких питань: 

- організаційна структура підрозділу; 

- система внутрішнього контролю; 

- управління персоналом; 

- проведення процедур закупівель; 

- надання адміністративних послуг; 

- реалізація контрольно-наглядових функцій; 

- дотримання вимог, обмежень, заборон, що встановлені Законом України «Про 

запобігання корупції». 

2.3. Проводити оцінку корупційних ризиків з таких питань: 

- обмеження щодо використання службових повноважень чи свого становища; 

- обмеження щодо одержання подарунків; 

- обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності; 

- обмеження щодо спільної роботи близьких осіб; 

- одержання неправомірної вигоди; 

- перевірка факту подання електронних декларацій; 

- стан використання коштів; 
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