
протокол Jфl
засiдання Koмicii з оцiнки корупцiйних ризикiв

комунщIьного закладу <<Донецький палац молодi <Юнiсть>

м. Костянтинiвка<<Щ>> c.l Ч-lz".е 0-0rt l-

ПРИСУТНI:

голова: Брачило В.л - уповноважена особа з питань запобiгання та

виявлення корупчii
Члени KoMicii:
Волобусва Г.I. - адмiнiстратор господарчого вiддiлу.
KaBepiHa I.I. - методист вiддiлу художньоi самодiяльностi.
Секретар: Лой М.М

Поряdок dеннuй:
l. Про органiзачiю роботи KoMicii та пiдготовчi заходи щодо оцiнки

корупuiйних ризикiв у дiяльностi Палацу, а саме:

- ознаЙомлення з методологiсю оцiнюванflя корупцiйних ризикiв в дiяльностi
органiв влади, затвердженоi рiшенням Нацiонального агентства з питань

запобiгання корупчii вtд 02.12,201 бр. Nll 26;

- ознайомлення з порядком iдентифiкачii (виявлення) корупчiйних ризикiв;
- затвердження робочого плану KoMicii з оцiнки корупчiйних ризикiв;

СЛУХлЛИ: виступ голови KoMicii - Брачило В.Л, який зазначив, що

оцiнка корупцiйних ризикiв в дiяльностi Па,пацу проводиться за результатами
виконання Антикорупцiйноi програми у 2022 pou|.

Робота*комiсiТ буде складатися з З етапiв:
.Першiй еmап пов'язаний з роботою щодо iдентифiкачii корупчiйних

ризикiв. Необхiдно затвердити робочий план, в якому визначити об'екти

Ьцiпп" корупцiйних ризикiв, чинники корупuiйних ризикiв, методи та

способи оцiнки корупцiЙних ризикiв.
1) Провести iдентифiкачiю корупuiйних ризикiв. Пiд час iдентифiкачii

*орупчiйпr' ризикiв urrпЪ.rrr" вразливi до ризикiв сфери лiяльностi, oKpeMi

функчii та завдання, KoHKpeTHi напрями дiяльностi структурних пiдрозлiлiв

пiд час виконання ними функuiй та завдань,

2) провестИ очiнкУ корупuiйних ризикiв за критерiями ймовiрностi

"r"r*nbn"" 
iдентифiкованих корупчiйних ризикiв та наслiдкiв корупцiйного

правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцiсю,

3) розробити пропозицiт щодо заходiв iз усунення виявлених

корупцiЙних ризикiв.



lруzuй еmап пов'язаний з пiдготовкою звiту за результатами оцiнки
корупчiйних ризикiв та монiторинry виконання антикорупчiйноТ програми у
дiяльностi Палачу. KoMicii необхiдно скласти звiт за результатами оцiнки
корупцiйних ризикiв, який мiстить опис iлентифiкованих корупuiйних
ризикiв, чинникiв корупцiйних ризикiв та можливих наслiдкiв корупчiйного
правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцiсю а також
запропонованi заходи iз усунення (зменшення) рiвня виявлених корупчiйних
ризикiв. Звiт подати на затвердження головi KoMicii.

Треmiй еmап довгоT ривалий та пов'язаний з необхiднiстю монiторинry
виконання антикорупчiйноi програми, за необхiднiстю внесення змiн до
антикорупчiйноi програми за результатами монiторингу та виконання
антикорупчiйноi програми у 2022 poui,

ВИРIШИЛИ:

l. Особам, вiдповiдальним за проведення оцiнки корупчiйних ризикiв
(членам KoMicii) до 25.03.2022 провести роботу щодо iдентифiкацii
корупцiйних ризикiв. Пiд час iлентифiкацii корупuiйних ризикiв визначити
вразливi до ризикiв сфери дiяльностi, oKpeMi функчii та завдання, KoHKpeTHi

виконати yci запланованi робочим планом заходи з проведення оцiнки
корупцlиних ризикlв.
Голосували "За" одноголосно.

голова koMicii

Секретар KoMicii
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ЗАТВЕРДЖУЮ
Голова KoMicii з оцiнки

Zi,корупшiйних ризикiв
/ ,/ BiKTop БРАtИЛО-77*1 <'n> с, t-:,"-p2022/

робочий план
оцiнки корупuiйних ризикiв у дiяльностi

Комунального закладу <<Донецький Палац молод <<Юнiсть>>

Робочiй план оцiнки корупuiйних ризикiв (далi - Робочiй ГIлан) у
дiяльностi комунального закладу к,Щонецький Пмац молодi кЮнiсть>

розробленО з урахуванням Методологii оцiнювання корупчiйних ризикiв у

дiяльrостi органiв виконавчоi влади, затвердженоi рiшенням Нацiонального

агентства з питань запобiгання корупчii вtд 02,1220l б року J\ъ 126,

заре€строваного в MiHicTepcTBi юстицii Украiни 28.12.20:i6 piK за

.lчglztвlzsвцВ та Положення про Комiсiю з оцiнки корупuiйних ризикiв та

монiторингу виконання антикорупцiйноi програми (далi - Комiсiя) у

дiяльностi Палацу.

робочий план е робочим документом koMicii, за необхiдностi BiH може

коригуватися Комiсiею на рiзних етапах здiйснення оцiнки корупчiйних

ризикiв.
l. Визначити об'екти оцiнки корупuiйних ризикiв,
2. Визначити джерела отримання iнформачii необхiдноi для проведення

iдентифiкачii корупчiйних ризикiв.
3.Вrrr,аrrr, осiб, вiдповiдальних за проведення iдентифiкачii

(виявлення) корупчiйних ризикiв.
..4. Iдеrтtифiкувати (виявити) корупuiйнi ризики,
5. Визначити методи та способи оцiнки корупuiйних ризикiв,
6. Провести оцiнку корупчiйних ризикiв,
7. Пiдготувати звii за результатами оцiнки корупцiйних ризикiв,

8. Подати на затвердження Головi KoMicii
корупчiйних ризикiв.

звlт за результами оцiнки
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