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1. Загальні положення

1.1. Положення про комісію з оцінки корупційних ризиків в Уманському 
національному університеті садівництва (далі - Комісія) розроблено на 
виконання вимог Закону України «Про запобігання корупції», «Типової 
антикорупційної програми юридичної особи» затвердженої рішенням НАЗК від 
02 березня 2017 року № 7, «Методичних рекомендацій щодо запобігання та 
врегулювання конфлікту інтересів» затверджених рішенням НАЗК від 29 
вересня 2017 року № 839 і утворюється (визначається) у порядку визначеному 
чинним законодавством.

Це Положення визначає загальні засади діяльності Комісії з оцінки 
корупційних ризиків в Уманському національному університеті садівництва.

1.2. Комісія є постійно діючим колегіальним органом, який утворюється в 
Уманському національному університеті садівництва для проведення оцінки 
корупційних ризиків.

1.3. Порядок діяльності, склад Комісії та її голова (уповноважений) 
затверджується наказом ректора Уманського національного університету 
садівництва.

Голова Комісії (уповноважений) з оцінки корупційних ризиків підзвітний та 
підконтрольний ректору університету.

До складу Комісії входять уповноважений (голова Комісії), керівники 
структурних підрозділів Уманського національного університету садівництва, а 
також інші працівники, визначені ректором за погодженням з уповноваженим.

До складу Комісії включаються особи, які володіють особливостями 
діяльцості Уманського національного університету садівництва, можуть надати 
інформацію для здійснення об’єктивної та якісної оцінки корупційних ризиків, 
а також незалежні експерти чи спеціалісти (за згодою).

До роботи Комісії можуть залучатися інші працівники структурних 
підрозділів Уманського національного університету садівництва, які можуть 
надати інформацію для здійснення об’єктивної та якісної оцінки корупційних 
ризиків у діяльності Уманського національного університету садівництва.

1.4. Метою діяльності Комісії є запобігання, виявлення та усунення 
корупційних ризиків в Уманському національному університеті садівництва.

1.5. У своїй роботі Комісія керується Конституцією України, Законом 
України «Про запобігання корупції», іншими актами законодавства, та цим 
Положенням.



2. Основні завдання та повноваження комісії з оцінки корупційних
ризиків

2. 1. Основними завданнями Комісії є:

ідентифікація (виявлення) корупційних ризиків в Уманському 
національному університеті садівництва;

- оцінка ідентифікованих корупційних ризиків, виявлення причин та умов, 
що їм сприяють;

- визначення заходів щодо усунення виявлених корупційних ризиків, осіб, 
відповідальних за їх виконання, строків та необхідних ресурсів;

- підготовка та затвердження звіту за результатами оцінки корупційних 
ризиків.

2.2. Комісія, відповідно до покладених на неї основних завдань:

- здійснює планування діяльності з проведення ідентифікації (виявлення) та 
оцінки корупційних ризиків в Уманському національному університеті 
садівництва;

- організовує, шляхом використання різних джерел, отримання інформації 
для ідентифікації (виявлення) корупційних ризиків;

- здійснює ідентифікацію (виявлення) корупційних ризиків;

- проводить оцінку корупційних ризиків в Уманському національному 
університеті садівництва;

- за результатами роботи з оцінки корупційних ризиків Комісія готує 
письмовий звіт, що підписується її членами.

2.3. Комісія, для виконання покладених на неї завдань має право:

- одержувати від структурних підрозділів Уманського національного 
університету садівництва, інформацію та документи (їх копії), необхідні для 
виконання поставлених перед Комісією завдань;

- залучати у разі потреби до роботи Комісії інших працівників структурних 
підрозділів Уманського національного університету садівництва, незалежних 
експертів чи спеціалістів, які не входять до її складу;

- вносити ректору Уманського національного університету садівництва 
пропозиції щодо вдосконалення в Уманському НУС, роботи з питань 
запобігання корупційним та пов’язаним із корупцією правопорушенням;

- залучати для забезпечення своєї діяльності необхідні матеріально-технічні 
ресурси Уманського національного університету садівництва.

2.4. Комісію очолює голова. У разі відсутності голови Комісії його 
обов’язки виконує заступник голови Комісії. Голова Комісії: організовує 
роботу Комісії; затверджує робочий план з проведення оцінки корупційних



ризиків; визначає перелік питань для розгляду на засіданні Комісії. Секретар 
Комісії: інформує членів Комісії та запрошених осіб про дату, час і місце 
проведення засідання Комісії та порядок денний; оформлює протоколи 
засідання Комісії; готує інші документи, необхідні для забезпечення роботи 
Комісії. Члени Комісії мають право: ознайомлюватися з матеріалами, що 
належать до повноважень Комісії; висловлювати свою позицію під час 
засідання Комісії та брати участь у прийнятті рішень шляхом голосування; 
ініціювати, в разі потреби, скликання засідання Комісії, а також вносити 
пропозиції щодо розгляду питань,* не зазначених в порядку денному; 
здійснювати інші повноваження, пов’язані із забезпеченням діяльності Комісії.

2.5. Організаційною формою діяльності Комісії є засідання, які вважаються 
правомочними, якщо в них бере участь не менше двох третин від загального 
складу Комісії.

2.6. Рішення Комісії приймається простою більшістю голосів та 
оформлюється протоколом засідання. У разі рівного розподілу голосів 
вирішальним є голос голови Комісії, який голосує останнім. Член комісії, який 
не підтримує рішення, може викласти окрему думку у письмовій формі, яка 
додається до протоколу засідання.

2.7. Рішення Комісії, прийняті в межах Її повноважень, мають 
рекомендаційний характер.

Голова комісії з оцінки корупційних 
в Уманському НУС


