УКРАЇНА
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
“ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ”
НАКАЗ
05.04.2019 р.

м. Івано-Ф ранківськ

№ 432-д

Про проведення оцінки
корупційних ризиків в 2019 році
Відповідно до статті 61 Закону України «Про запобігання корупції»,
М етодології оціню вання корупційних ризиків в діяльності органів влади,
затвердженої ріш енням Національного агентства з питань запобігання корупції
від 02 грудня 2016 року № 126, зареєстрованим у М іністерстві юстиції України
28 грудня 2016 року за № 1718/29848, Статуту Івано-Франківського
національного медичного університету затвердженого наказом М ОЗ України від
13 квітня 2016 р. № 368, на виконання листа МОЗ України від 29.12.2018 р.
№ 09-23/919/34974

НАКАЗУЮ:
1. Розпочати роботу з проведення оцінки корупційних ризиків в діяльності
Івано-Ф ранківського національного медичного університету в 2019 році.
2. Ю рисконсульту ю ридичного відділу Ф едосенко Н.В. в семиденний строк з
дня підписання наказу:
1) розробити проект Положення про комісію з оцінки корупційних ризиків
та моніторингу виконання антикорупційних заходів і подати ректору на
затвердження;
2) вжити заходів щ одо формування і затвердження персонального складу
комісії з оцінки
корупційних ризиків та моніторингу виконання
антикорупційних заходів (далі - Комісія).
3) у разі надходж ення пропозицій від представників громадськості,
експертів щ одо залучення їх до складу Комісії забезпечити внесення
відповідних пропозицій ректору у встановленому порядку.
3. Начальнику відділу інформаційно-аналітичного забезпечення Сенчію В.М.
забезпечити розміщ ення даного наказу на офіційному веб-сайті університету
(рубрика «Заходи по запобіганню і протидії корупції»).
4. Завідувачу канцелярії та архіву Скубиш Н.Р. ознайомити з даним наказом,
осіб зазначених в ньому, під підпис.

5. Контроль за виконанням даног<Унасазу залиш аю за собою.

М.М. Рожко

Ректор

Ч

П огоджено:
Перший проректор
Головний бухгалтер
Начальник планово-ф інансового відділу
Заступник ректора з кадрових питань
Заступник ректора з виховної роботи, голова
А нтикорупційної ради
Ю рисконсульт

Ерстенюк Г.М.
Мацькевич К.М.
Тимощ ук Л .А.
Мязін Б.П.
Вандж ура І.Ю.
Ф едосен к о Н.В.

