
ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Міністерства з питань 

тимчасово окупованих територій та 

внутрішньо переміщених осіб України 

від 01 лютого 2017 № 16 

(у редакції наказу Міністерства з 

питань тимчасово окупованих 

територій та внутрішньо переміщених 

осіб України від 04.09.2018 № 90) 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про Комісію з оцінки корупційних ризиків у діяльності Міністерства з 

питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб 

України 

 

1. Це Положення визначає порядок роботи Комісії з оцінки корупційних 

ризиків у діяльності Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та 

внутрішньо переміщених осіб України (далі – Комісія). 

2. Комісія є постійно діючим колегіальним органом при Міністерстві з 

питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб 

України (далі – Міністерство). 

3. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, 

указами Президента України, постановами Верховної Ради України, актами 

Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими актами Національного 

агентства з питань запобігання корупції, цим Положенням та іншими 

нормативно-правовими актами. 

4. До складу Комісії включаються працівники структурних підрозділів 

Міністерства, а також, за згодою, представники громадськості та експерти, які 

володіють знаннями про внутрішнє і зовнішнє середовище Міністерства та 

мають досвід роботи у сфері діяльності Міністерства. 

5. Комісія складається з голови, заступника голови, секретаря та членів 

Комісії. 

6. Персональний склад Комісії затверджується наказом Міністерства, який 

підписує Міністр з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо 

переміщених осіб України. 

7. До роботи Комісії можуть в установленому законодавством порядку 

залучатися інші працівники структурних підрозділів Міністерства, які не входять 

до її складу, але можуть надати інформацію для здійснення об’єктивної та якісної 

оцінки корупційних ризиків у діяльності Міністерства. 



8. Організаційною формою діяльності Комісії є засідання. Засідання 

Комісії вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менше двох третин 

від її загального складу. 

9. Засідання Комісії проводить голова Комісії, який організовує роботу 

Комісії та відповідає за виконання покладених на Комісію завдань. 

10. Рішення Комісії приймається відкритим голосуванням більшістю 

голосів присутніх на засіданні членів Комісії. 

У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови Комісії. 

У разі незгоди з прийнятим Комісією рішенням, член Комісії може 

викласти у письмовій формі свою окрему думку, що додається до протоколу 

засідання. 

Засідання Комісії є правомочним, якщо на ньому присутні не менше ніж 

дві третини його членів. 

11. Рішення Комісії оформлюється протоколом, який складається протягом 

двох робочих днів з моменту проведення засідання, підписується головою та 

секретарем Комісії та доводиться до відома усім членам Комісії. 

12. Основним завданням Комісії є ідентифікація та проведення оцінки 

корупційних ризиків у діяльності Міністерства у рамках підготовки 

Антикорупційної програми Міністерства або під час її періодичного перегляду. 

13. Комісія відповідно до об’єктів оцінки корупційних ризиків складає 

робочий план оцінки корупційних ризиків (далі – робочий план), який 

затверджується головою Комісії. 

У робочому плані відображається інформація про: 

- об’єкти оцінки корупційних ризиків; 

- джерела інформації для проведення оцінки корупційних ризиків; 

- методи та способи оцінки корупційних ризиків; 

- осіб, відповідальних за проведення оцінки корупційних ризиків, по 

кожному об’єкту; 

- строки проведення оцінки корупційних ризиків по кожному об’єкту. 

Робочий план за необхідності може корегуватися Комісією на різних 

етапах здійснення оцінки корупційних ризиків. 

14. Перед оцінкою корупційних ризиків Комісією проводиться їх 

ідентифікація шляхом дослідження (аналізу) зовнішнього та внутрішнього 

середовища Міністерства на предмет виявлення чинників корупційних ризиків у 

нормативно-правових актах і організаційно-управлінській діяльності 

Міністерства. 



Під час ідентифікації корупційних ризиків Комісія визначає вразливі для 

вчинення корупційних вчинків сфери діяльності, окремі функції та завдання 

Міністерства, конкретні напрямки діяльності його структурних підрозділів, а 

також визначає та класифікує корупційні ризики за категоріями та видами. 

15. На підставі результатів ідентифікації корупційних ризиків Комісія 

здійснює оцінку корупційних ризиків за критеріями ймовірності виникнення 

ідентифікованих корупційних ризиків та наслідків корупційного 

правопорушення чи правопорушення, пов’язаного з корупцією. 

16. За результатами оцінки корупційних ризиків Комісія готує Звіт, який 

повинен містити: 

- опис ідентифікованих корупційних ризиків, чинників корупційних 

ризиків та можливих наслідків корупційного правопорушення чи 

правопорушення, пов’язаного з корупцією; 

- пропозиції щодо заходів із усунення (зменшення) рівня виявлених 

корупційних ризиків. 

За тимчасової відсутності голови та заступника голови Комісії, 

підготовлений Звіт за результатами роботи Комісії, підписує один з членів 

Комісії, особа якого визначається шляхом голосування. 

17. Звіт за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності 

Міністерства затверджується Міністром з питань тимчасово окупованих 

територій та внутрішньо переміщених осіб України та включається до 

Антикорупційної програми Міністерства. 

18. Рішення Комісії мають рекомендаційний характер. 

 

 

Начальник 

Відділу правового забезпечення  (підпис)  А.Б. Павловський 


