
КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

«ВІННИЦЯМІСЬКТЕПЛОЕНЕРГО»

Н А К А З
« У / » вересня 2019 року №

м. Вінниця

Про створення Комісії з оцінки 
корупційних ризиків

Відповідно до вимог статті 61 Закону України «Про запобігання корупції», 
Розділу III «Антикорупційної програми КП ВМР «Вінницяміськтеплоенерго» 
від 14 лютого 2019 року, з метою проведення періодичної оцінки корупційних 
ризиків у діяльності КП ВМР «Вінницяміськтеплоенерго»,

Н А К А З У Ю :

1. Створити постійно діючу Комісію з оцінки корупційних ризиків у 
діяльності КП ВМР «Вінницяміськтеплоенерго» в персональному складі, що 
додається.

2. Затвердити Положення про Комісію з оцінки корупційних ризиків у 
діяльності КП ВМР «Вінницяміськтеплоенерго».

3. Наказ з додатками з метою інформування зацікавлених осіб 
розмістити у вільному доступі на офіційному веб сайті КП ВМР 
«Вінницяміськтеплоенерго».

4. Контроль за виконанням наказу, організацією діяльності та 
підготовкою письмового звіту за результатами роботи Комісії з оцінки 
корупційних ризиків КП ВМР «Вінницяміськтеплоенерго» покласти на 
професіонала з антикорупційної діяльності Чепорнюка В.Л..

5. Наказ від 26 грудня 2018 року № 421 вважати таким, що втратив 
чинність.



Додаток:

1. Склад Комісії з оцінки корупційних ризиків у діяльності КП ВМР 
«Вінницяміськтеплоенерго».

2. Положення про Комісію з оцінки корупційних ризиків у діяльності КП 
ВМР «Вінницяміськтеплоенерго».

Генеральний директор



Додаток 1 

ЗАТВЕДЖЕНО 

Наказ КП ВМР «ВМТЕ» 

від

Склад

Комісії з оцінки корупційних ризиків 

у діяльності КП ВМР «Вінницяміськтеплоенерго»

1. Голова Комісії -  Шатковська Л.С.
2. Заступник голови Комісії Чепорнюк В.Л.
3. Секретар Комісії Яценко Д.Ю.

Члени Комісії:

1. Войцих 1.1.
2. Коваль Н.В.
3. Фурман A.B.
4. Бляхарчук С.Ю.
5. Дєрбєньова Ю.В.
6. Бернікова O.A.
7. Щабельський A.B.

В.Л. Чепорнюк



Додаток 2

ЗАТВЕДЖЕНО 

Наказ КП ВМР «ВМТЕ»

від У-/ 05 /3 № с/6̂

1

Положення 

про Комісію з оцінки корупційних ризиків 

у діяльності КП ВМР «Вінницяміськтеплоенерго»

1. Положення про Комісію з оцінки корупційних ризиків у діяльності 
КП ВМР «Вінницяміськтеплоенерго» (далі - Положення) розроблене 
відповідно до правових норм Закону України «Про запобігання корупції», 
«Антикорупційної програми КП ВМР «Вінницяміськтеплоенерго», яка введена 
в дію Наказом від 14.02.2019 року № 47.

2. Положення визначає загальні засади функціонування Комісії з 
оцінки корупційних ризиків у діяльності КП ВМР «Вінницяміськтеплоенерго» 
(далі - Комісія).

3. Комісія створюється для проведення періодичної оцінки 
корупційних ризиків у діяльності КП ВМР «Вінницяміськтеплоенерго» (далі -  
Підприємства).

4. Метою діяльності Комісії є запобігання, виявлення і усунення 
корупційних ризиків у діяльності працівників Підприємства.

5. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією України і 
Законами України, Постановами Верховної Ради України, актами Президента 
України, Кабінету Міністрів України, Національного агентства з питань 
запобігання корупції, Антикорупційною програмою Підприємства, іншими 
актами законодавства і розпорядчими (виробничими) документами 
Підприємства з питань запобігання і протидії корупції та цим Положенням.

6. Основними завданнями Комісії є:

6.1. Проведення оцінки корупційних ризиків у діяльності Підприємства 
під час підготовки Антикорупційної програми або її перегляду.

6.2. Щорічної оцінки у діяльності Підприємства потенційно наявних
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корупційних ризиків.

6.3. Складання звіту за результатами оцінки корупційних ризиків у 
діяльності Підприємства.

7. Комісія відповідно до покладених на неї завдань:

7.1. Здійснює планування діяльності з проведення оцінки корупційних 
ризиків у діяльності Підприємства (за необхідності здійснює перегляд строків 
робочого плану на різних етапах проведення оцінки корупційних ризиків) та 
подає відповідний робочий план на затвердження голові Комісії.

7.1.1. Проводить ідентифікацію внутрішніх корупційних ризиків в 
організаційно-управлінських, фінансово-господарських, кадрових та 
юридичних процедурах діяльності Підприємства.

7.1.2. Проводить ідентифікацію зовнішніх корупційних ризиків у діяльності 
ділових партнерів Підприємства, у тому числі органів державної влади, органів 
місцевого самоврядування, з якими Підприємство перебуває у ділових 
правовідносинах.

7.2. За результатами ідентифікації здійснює визначення, опис та 
класифікацію корупційних ризиків за категоріями та видами.

7.3. Організовує, шляхом використання різних джерел, отримання 
інформації для ідентифікації та виявлення корупційних ризиків.

7.4. Не менше одного разу на рік здійснює самостійно складом Комісії 
оцінку корупційних ризиків у діяльності Підприємства, а також ініціює не 
рідше ніж один раз на три роки проведення зовнішньої оцінки корупційних 
ризиків у діяльності Підприємства, шляхом залучення організацій, що надають 
аудиторські, юридичні чи консалтингові послуги, або незалежних експертів.

7.5. За результатами оцінки корупційних ризиків професіонал з 
антикорупційної діяльності узагальнює наявні матеріали роботи Комісії та 
готує письмовий звіт, який підписується членами Комісії.

7.6. Голова Комісії подає Генеральному директору Підприємства 
письмовий звіт, підготовлений за результатами роботи Комісії, який повинен 
містити: ідентифіковані корупційні ризики, причини які їх породжують, та 
умови, що їм сприяють; оцінку виявлених корупційних ризиків; пропозиції 
щодо заходів із запобігання, усунення (зменшення) рівня можливого 
заподіяння шкоди в організаційно-управлінській, фінансово-господарській, 
кадровій та юридичних процедурах діяльності Підприємства.

7.7. Розробляє на підставі проведеної оцінки корупційних ризиків
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пропозиції до проекту Антикорупційної програми (змін до Антикорупційної 
програми) щодо заходів з усунення та зменшення рівня виявлених корупційних 
ризиків.

7.8. Здійснює за дорученням Генерального директора інші 
повноваження щодо оцінки корупційних ризиків в діяльності Підприємства.

8. Комісія для виконання покладених на неї завдань має право:

8.1. Одержувати в установленому порядку від структурних підрозділів, 
апарату управління Підприємства необхідну інформацію.

8.2. Під час проведення оцінки корупційних ризиків за ініціативою 
Керівника Комісії залучати до роботи Комісії без включення до її складу інших 
працівників Підприємства, а також незалежних експертів чи спеціалістів.

8.3. Заслуховувати працівників Підприємства з питань, що належать до 
компетенції Комісії, давати їм обов’язкові до виконання доручення для 
усунення (зменшення) рівня загрози від виявлених корупційних ризиків.

8.4. Вносити Генеральному директору пропозиції щодо вдосконалення 
у діяльності Підприємства заходів з питань реалізації Антикорупційної 
програми щодо запобігання і протидії корупції.

8.5. Залучати для забезпечення своєї діяльності необхідні матеріально - 
технічні ресурси Підприємства.

9. До складу Комісії обов’язково входять професіонал з 
антикорупційної діяльності, керівник юридично -  правової служби, керівник 
служби економічної безпеки та охоронної діяльності, керівник відділу 
організації праці та кадрового забезпечення, головний бухгалтер, а також інші 
керівники (працівники) відділів і служб, визначені Головою Комісії.

9.1. Кількісний та кваліфікаційний склад Комісії затверджуються 
Генеральним директором Підприємства. У складі Комісії обов’язково 
визначається заступник голови та секретар Комісії. У разі відсутності голови 
Комісії його обов’язки виконує заступник голови Комісії.

10. Голова Комісії:

10.1. Організовує роботу Комісії та забезпечує для цього необхідні 
умови.

10.2. Розподіляє функції між членами Комісії з урахуванням кола їх 
посадових обов’язків на Підприємстві з метою недопущення виникнення 
конфлікту інтересів або необ’єктивності у роботі Комісії.

10.3. Затверджує робочий план функціонування Комісії щодо



проведення заходів з оцінки корупційних ризиків.

10.4. Визначає перелік питань для розгляду на засіданні Комісії.

10.5. Забезпечує усім присутнім на засіданні членам Комісії можливість 
взяти участь в обговоренні питань порядку денного та висловити свою думку.

10.6. Визначає перелік питань для розгляду на засіданні Комісії.

11. Секретар Комісії:

11.1. Готує проекти документів, перелік питань порядку денного 
засідання Комісії.

11.2 Інформує членів Комісії та залучених осіб про дату, час і місце 
проведення засідання Комісії та порядок денний.

11.3. Оформлює протоколи засідання Комісії.

11.4. Готує інші документи, необхідні для забезпечення роботи Комісії.

11.5. Надає для ознайомлення працівникам Підпрємства текст письмового
звіту, підготовленого за результатами оцінки корупційних ризиків,
шляхом оприлюднення його на веб-сайті Підприємства.

12. Члени Комісії мають право:

12.1. Ознайомлюватися з матеріалами, що належать до повноважень 
Комісії.

12.2. Висловлювати свою позицію під час засідання Комісії та брати 
участь у прийнятті рішень шляхом голосування.

12.3. Ініціювати в разі потреби скликання засідання Комісії.

12.4. Здійснювати інші повноваження, пов’язані із забезпеченням 
діяльності Комісії.

13. Організаційною формою роботи Комісії є засідання, які 
проводяться відповідно до затвердженого плану роботи Комісії або в разі 
потреби. Засідання Комісії скликаються головою Комісії, а у разі його 
відсутності заступником голови Комісії. Засідання Комісії вважається 
правомочним, якщо на ньому присутні більш як половина його членів.

14. Рішення Комісії приймається відкритим голосуванням більшістю 
голосів присутніх на засіданні членів Комісії та оформляється протоколом 
засідання, У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови
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Комісії.

15. У протоколі зазначається список присутніх членів на засіданні 
Комісії, питання які розглядалися, та рішення, що були прийняті в ході 
обговорення відповідних питань із зазначенням результатів голосування, 
поставлених завдань та строків їх виконання.

16. Кожен член Комісії має право подати до протоколу свої пропозиції 
та зауваження з питання, що розглядалося на засіданні, які викладаються на 
окремому аркуші та додаються до протоколу.

17. Протокол засідання Комісії оформляється протягом трьох робочих 
днів після проведення засідання, підписується головою та секретарем Комісії.

18. Рішення Комісії, прийняті в межах її повноважень, носять


