
протокол ль 2
засiдання koMicii з оцiнки корупчiйних

виконання антикорупцiйноi програми КЗ <!онецький

м. Костянтинiвка

голова: уповноваJкена особа З пumонl, запобizання
Брацtъ,tо В.Л
Секреmар: Лой М.М
Членu KoMicii:
Аlмiнiсmраmор zоспоdарчоzо вilОiлу - Волобуева Г.I
меmоluсm вidliлу жуdоэtсньо'i ca.цolilb,tbHocmi - KaBepiHa LI.
IHuli пр uсуmаl'., в.о директора КЗ к!онецький палац молодi молодi <Юнiсть>
Постнiков А.Ю., керiвники структурних пiдроздiлiв (список присутнiх
додасться).

Поряlок 0еннuй:

1. Iлентифiкацiя, опис корупчiйних ризикiв. Звiт про оцiнку корупчiйних
ризикiв.

2. Iнформацiя про виконання плану заходiв передбачених
антикорупцiйною програмою на 202l piK.

ризикiв та монiторинry
папац молодi <Юнiсть>>

1 3 жовтня 2021 року

mа вuявлення корупцii

Комiсiею пiд час проведення оцiнки

По першому пumанню слухоJlu: виступ голови KoMicii, заступника
директора з адмiнiстративно-господарськоi частини Брацило в.л.
(уповноважену особу з питань запобiгання та виявлення корупцii), який
зазначив, що оцiнка корупцiйниХ ризикiВ в дiяльностi Палацу та ii
структурних пiдроздiлiв здiйснюсться у форматi Антикорупцiйноi
програми Палацу на 2021 piK.

Вiдповiдно до робочого плану KoMicii на 2О21 piK, iдентифiкацiя, опис
корупцiйних ризикiв, звiт за результатами оцiнки корупцiЙних ризикiв
проходив поетапно. За перiод роботи
корупцiйних ризикiв визначено:
- вразливi до ризикiв сфери дiяльностi, KoHKpeTHi напрями дiяльностi

структурниХ пiдроздiлiВ пiд чаС виконаЕня ними функчiй та завдань;- проаналiзовано нормативно-правовi акти, якi реryлюють дiяльнiсть
працiвникiв на предмет виявлення норм щодо дискрецiйних
повноважень, що сприяють вчиненню корупцiйного правопорушення
та чи порушення пов'язаного з порушенЕям;

- пропозицii, якi розроблено щодо заходiв iз усунення виявлення
корупчiйних ризикiв.

оцiнка корупчiйних ризикiв проведена за критерiями ймовiрностi
виникненнЯ iлентифiкованих корупцiЙних ризикiв та наслiдкiв корупцiйного
правопорушення та чи порушення пов'язаного з порушенням,



. За результатами проведення оцiнки корупцiйних ризикiв Комiсiсю було
пiдготовлено звiт, який мiстить опис iдентифiкованих корупцiйних ризикiв,чинникiв корупцiйних ризикiв та можливих наслiдкiв корупцiйного
tIравопорушення та чи порушення пов'язаного з порушенням, а також
запропоноваНi заходИ iз усуненнЯ (зменшення) виявлених корупцiйних
ризикiв.

За рвульmаmа.,лt u обzоворен ня пi дтримано одноголосно

yxBultmu: Прийняти до уваги вищенаведену iнформацiю, затвердити звiт за
результатами оцiнки корупцiйних ризикiв у дiяльностi Пмацу.

По lруzому пumанню слухмu: юрисконсульта Баеву Т,Г., яка iнформувала,
що вlдповiдно до плану заходiв Кз < Донецький палац молодi <юнiсть> на
2021 pik щодо запобiгання корупцiйним порушенням та порушенням
пов'язаних з корупцiсю, антикорупцiйноi програми Палацу, проводиться
проведення пiдсумкiв щодо здiйснення, пiдготовки та реалiзацii виконаних
завдань, якi запобiгають проявам корупцii. За Ёесь цей час уповноваженою
особою з питань запобiгання та виявлення корупцii було розроблено низьку

направленнi на вдосконапення роботи з антикорупцiйноi
вiдповiдно до покладених обов'язкiв визначених типовим
про уповноважений пiдроздiл, та Законом Украiни про

заходiв, якi
дiяльностi,
положенням
запобiгання корупцii.

3а резульmаmам u обzоворе ння пiдтримано одноголосно

Ухвrьпшu:
Iнформацiю про виконання плану на 2021 piK взяти до вiдома.

BiKTop БРАLИЛО

Марина ЛОЙ

ф--а 
Ганна ВОЛОБуевА

Голова

Секретар

Члени KoMicii:

Адмiнiстратор
господарчого вiддiлу

Методист вiддiлу
художньоi самодiяльностi ' IprnuKABEPIHA

|"

п",,U



N9 пlБ Пiдпис

й'h- /..r-
**/r*rh р, А /,l/f

9 frmо"*- fr,,l
4-,- !
//r,

ц Фа+.--r"-r-оо ./.D d*L
"f ,,/'r',о, ', ц'UHT С с /,loll.Jaz 4
6 Лхr/*о 

"',.(/у ,1n)o"*rfu D,Y ,.g-,r
J, "jhlza,tcnr,co .12. 2аr?,/
9 5о,ю{ц ol о J.a ,

2r- л
.*r*€

/0 %о-Е'/, а а rqzЬ-
1l, "lй л,Jl ,

/лil
(а//у

.Эгz,.-. "/,/ "@1э IqM,ul о Р нr-
l/{ й}о/ос иа -r1.

, (./


