
ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ Курахiвського

професiйного лiцею

вiд 04.01,202l N9 7-ОД

ПОЛОЖЕННЯ

про комiсiю з оцiнки корупцiйних ризикiв Курахiвського
професiЙного лiцею

1.ЩеПоложенняВиЗначаепоряДокпроВаДженняДiяльностiКомiсii
з оцiнки корупцiйних ризикiв (далi _ комiсiя) та монiторингу

виконання антикорупцiйноi програми Курахiвського професiйного

лiцею (дапi - КПЛ), if функчii та повноваження,

2. Комiсiя е постiйно дiючим колегi€шьниМ консулъТативно-

ДораДЧиМорГаноМ'якийУтВорюсТъсяДпяпроВеДенняоцiнки
корупчiИних ризикiв та__ здiйснення монiторингу виконання

uri"*орупцiйноi програми КПЛ,

з.УсвоiйроботiКомiсiякерУетъсяКонститУцiеютаЗаконаМи
Украiни, указами Президента YKpui",, постанов,"" _Р_,!::вноi 

Ради

Украiни, прийнятими вiдповiдно Ъо Конститучii та законiв Украiни,

актами Кабiнету MiHicTpiB Украiни, iншими актами закоЕодавства,

наказами КПЛ та цим Положенням,

4. Основними завданнями KoMicii с:

1) проведення оцiнки корупцiйних ризикiв у дiялъностi КПЛ;

2)розробленнязарезУпьТаТаМипроведеноiоцiнкипропозицiй
ЩоДоУсУненняВияВленихкорУпцiйнихризикiвУДiялъностiКПЛ;

з) пiдготовка пропозицiй до проекту рiчноi антикорупцiйноi програми

*n{i 
здiйснення монiторингу стану виконання антикорупцiйноТ програми

кпл.

5. Комiсiя вiдповiдно до покладених на неi завданъ:

1) за необхiдностi здiйснюе планування_ дiяльностi з JIроведення

оцiнки корупuiйних ризикiв j дiяльностi КПЛ та подае вiдповiдний

план на затвердження головi-комiсii. в разi потреби переглядае цей

план на рiзних етапах проведення оцiнки корупцiйних ризикiв;

2) проводить аналiз зовнiшнього та внутрiшнього середовища КПЛ

ЗМетоЮВияВленняризикiвУнорМатиВно-праВоВихактахТа
органiзацiйно-управпiнськiй дiяльностi КПЛ;

3)органiзовУешляхомВикористаннярiзнихДжерелоТриМання
iнформаuiт оп"Ьнтифiкацii (виявлення) корупцiйних ризикiв;

4) здiйснюе iдентифiкачiю (виявлення) корупцiйних 
.ризикiв;

5) здiйснюе у встановленому порядку оцiнку_K:rT_T_1'_]TIx РИЗИКiВ;

6)готУезвiтЗареЗУлЬтатамиоцiнкикорУпцiйнихризикiвУ
дiяльностi Кпл та пропозицii щодо заходiв iз усунення (зменшення



рiвня) виявлених
корупцiйних ризикiв;

7) розробляе на пiдставi проведеноi оцiнки корупцiйних ризикiв
про.rо."цii до проекту антикорупцiйноi програми КПЛ;

8) не рiдше нiж один раз на пiврiччя проводить монiторинг та оцiнку

ефективностi виконання антикорупцiйноТ програми КПЛ;

9) за результатами монiторингу та оцiнки готуе пропозицii

щодо внесення змiн до антикорупцiйноi програми Кпл,
6. Комiсiя для виконання покладених на Hei завданъ мае право:

1 )заслуховувати представникiв структурних пiдроздiлiв КПЛ;

2)одержувати в установленому порядку вiд структурних пiдроздiлiв

кпл 
'iнформацiю, 

документи та матерiали, необхiднi для виконання

поставпених перед Комiсiею завдань;
3)вносити дирекТору КПЛ пропозицii щодо вдоскон€rлення роботи

з питань запобiгання i протидii корупцii;

4)залучати до роботи KoMicii в установленому законодавством

порядку iнших працiвникiв Кпл, якi не входять до ii складу, але можуть

"uдur"- 
iнформацiю для здiйснення об,ективноi та якiсноi оцiнки

коочпцiйних Dизикiв у
дiяльностi пiцею.

7. Персональний склад koMicii визначаеться наказом мплд,
Комiсiю очолюе голова KoMicii. До складу KoMicii входять особи, якi

знають особливостi дiяльностi лiцею, його внутрiшне i зовнiшнс

середовище, а також представники бухгалтерськоi служби,

уповноважена особа з питань запобiгання корупцii (за

згодою).

8. Голова KoMicii:

1) органiзовуе роботу KoMicii та забезпечуе для цього необхiднi умови;

2) затверджуе робочий план з проведення оцiнки корупцiйних ризикiв:

3) визначас перелiк питань для розгляду на засiданнi KoMicii;

4) забезпечус yciM присутнiм на засiданнi членам koMicii
можливiсть узяти участь в обговореннi питань порядку денного та

висловити свою думку.
9. Члени KoMicii мають право:

1) ознайомлюватися з матерiалами, що належать до повноважень
KoMicii;
2) висловлювати свою позицiю пiд час засiдання KoMicii та брати

участь у прийняттi рiшень шляхом голосування;

3) iнiцiювати в разi потреби скликання засiдання KoMicii;



4) зпiйснювати iншi повноваження, якi пов'язанi iз забезпеченням

дiяльностi
KoMiciT.

10. Члени KoMicii зобов'язанi:

1) брати участь у засiданнях KoMicii;

2)ДоТриМУВаТисяВиМоГЗаконоДаВсТВаТацъогоПоложення;

3) бути неупередженими та об'ективними,

4) не допускати розголошення iнформачii з обмеженим доступом, яка

стала iм вiдома у зв'язку з виконанням cBoix функчiй,

1 t.органiзацiйною формою дiяльностi koMicii е засiдання, якi

проводяться вiдпо"iд"о до затвердженого плану роботи koMicii або

в разi потреби.

12.ЗасiданняКомiсiiепраВоМожниМ'якЩоВньоМУбереУЧастъне
менше половини вiд загалъного складу koMicii,

13. Рiшення KoMiciT приймаетъся простою бiльшiстю голосiв, яке

оформлЮстьсЯ протокоЛом засiДання. У разi рiвного розподiлу голосiв

вирiшальним е голос голови KoMicii,

t4. у протоколi зазначасться поiменний список присутнiх на

засiданнi koMicii, питання, якi розглядалися, та рiшення, прийнятi за

результатами о6.о"ор.""" вiдповiдного питання, iз зазначенням

результатiв гопосування,

15. Кожен член KoMicii мае право внести до протоколу сво1

пропозицii та зауваження з питання, яке розглядалося на засiданнi,

16. Протокол засiдання KoMicii оформля€ться протягом трьох

робочих днiв пiсля проведення засiдання, "i1"1:y:::i Тa,:"::л,::
b.*p.rupeM KoMicii. копiя протоколу доводиться до вiдома всlх членlв

KoMicii.
17.рiшення koMicii мають рекомендацiйний характер


