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Документи системи запобігання і протидії корупції є власністю 

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НЕЗАЛЕЖНІ ФАХОВІ 

ЕКСПЕРТИЗИ» 

не можуть розповсюджуватися цілком або частково за межі організації, 

крім керівних документів, які призначені для інформування замовника 

чи наочного розміщення для ознайомлення персоналу 
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I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1. Комісія з оцінки корупційних ризиків та моніторингу виконання 

антикорупційної програми ТОВ «НФЕ» (далі – Комісія) здійснює свою діяльність на 

постійній основі.  

1.2. Це Положення визначає завдання та функції Комісії, а також регулює питання 

організації діяльності Комісії. 

1.3. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, 

указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими 

відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, 

рішеннями Національного агентства з питань запобігання корупції, локальними актами 

ТОВ «НФЕ» та цим Положенням. 

II. ЗАВДАННЯ ТА ФУНКЦІЇ КОМІСІЇ 

2.1. Основними завданнями Комісії є: 

1) проведення оцінки корупційний ризиків у діяльності ТОВ «НФЕ»; 

2) розроблення за результатами проведеної оцінки пропозицій щодо усунення 

виявлених корупційних ризиків у діяльності ТОВ «НФЕ»; 

3) підготовка пропозицій до проекту Антикорупційної програми ТОВ «НФЕ»; 

4) координація та моніторинг виконання Антикорупційної програми ТОВ «НФЕ». 

2.2. Основні функції Комісії відповідно до покладених на неї завдань: 

1) здійснює планування діяльності з проведення оцінки корупційних ризиків у 

діяльності ТОВ «НФЕ» та подає відповідний план на затвердження голові Комісії. За 

необхідності переглядає цей план на різних етапах проведення оцінки корупційних 

ризиків; 

3) організовує шляхом використання різних джерел отримання інформації для 

ідентифікації (виявлення) корупційних ризиків; 

4) здійснює ідентифікацію (виявлення) корупційних ризиків; 

5) у встановленому порядку здійснює оцінку корупційних ризиків; 

6) готує звіт за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності ТОВ «НФЕ» 

та пропозиції щодо заходів із усунення (зменшення рівня) виявлених корупційних 

ризиків; 

7) на підставі проведеної оцінки корупційних ризиків розробляє пропозиції до 

проекту антикорупційної програми ТОВ «НФЕ»; 

8) координує виконання Антикорупційної програми ТОВ «НФЕ»; 
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9) не рідше ніж один раз на рік проводить моніторинг виконання річної 

антикорупційної програми ТОВ «НФЕ»; 

10) не рідше ніж один раз на рік проводить оцінку ефективності виконання 

щорічної антикорупційної програми ТОВ «НФЕ»; 

11) готує, у разі необхідності, пропозиції щодо здійснення в установленому 

порядку корегування Антикорупційної програми ТОВ «НФЕ»; 

III. ОСНОВНІ ПРАВА КОМІСІЇ 

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

1) заслуховувати працівників ТОВ «НФЕ», з питань, що належать до компетенції 

Комісії, давати їм відповідні доручення, необхідні для розв’язання питань, що належать 

до компетенції Комісії; 

2) одержувати в установленому порядку від учасника (засновника), директора 

працівників ТОВ «НФЕ», інформацію, необхідну для виконання поставлених перед 

Комісією завдань; 

3) залучати в установленому законодавством порядку до роботи Комісії 

працівників ТОВ «НФЕ» (за згодою їх керівників), які не входять до її складу; 

4) вносити керівництву ТОВ «НФЕ» пропозиції щодо вдосконалення у товаристві 

роботи з питань запобігання і протидії корупції; 

5) залучати для забезпечення своєї діяльності матеріальні ресурси ТОВ «НФЕ». 

IV. ПРАВОВИЙ СТАТУС ТА ПОРЯДОК ДІЯЛЬНОСТІ СКЛАДУ КОМІСІЇ 

4.1. Склад Комісії затверджується наказом ТОВ «НФЕ». До складу Комісії 

входять Уповноважений з антикорупційної діяльності ТОВ «НФЕ» (голова комісії), та 

члени Комісії. 

4.2. До складу Комісії включаються особи, які знають особливості діяльності ТОВ 

«НФЕ». 

4.3. На різних етапах проведення оцінки корупційних ризиків до роботи комісії 

можуть в установленому законодавством порядку залучатися інші працівники ТОВ 

«НФЕ», які не входять до її складу, але можуть надати інформацію для здійснення 

об’єктивної та якісної оцінки корупційних ризиків у діяльності ТОВ «НФЕ». 

4.4. Голова Комісії: 

1) організовує роботу Комісії та забезпечує для цього необхідні умови; 

2) затверджує робочий план з проведення оцінки корупційних ризиків (Додаток 

2); 
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3)  визначає перелік питань для розгляду на засіданні Комісії; 

4) забезпечує усім присутнім на засіданні членам Комісії можливість узяти участь 

в обговоренні питань порядку денного та висловити свою думку. 

5) готує проекти порядку денного засідання Комісії; 

6) інформує членів Комісії та запрошених осіб про дату, час і місце проведення 

засідання Комісії та порядок денний; 

7) оформлює протоколи засідання Комісії; 

8) готує інші документи, необхідні для забезпечення роботи Комісії. 

4.5. Засідання Комісії є правомочним, якщо на ньому присутні не менш як дві 

третини її членів. 

4.6. Основною формою роботи Комісії є засідання, які проводяться відповідно до 

затвердженого плану роботи Комісії або в разі потреби, але не рідше одного разу на 

квартал. 

4.7. Рішення Комісії приймається простою більшістю голосів, яке оформлюється 

протоколом засідання. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови 

Комісії. 

4.8. У протоколі зазначається список присутніх на засіданні Комісії, питання, які 

розглядалися, та рішення, прийняті за результатами обговорення відповідного питання, 

із зазначенням результатів голосування. 

4.9. Кожен член Комісії має право внести до протоколу свої пропозиції та 

зауваження з питання, яке розглядалося на засіданні. 

4.10. Протокол засідання Комісії оформляється протягом двох робочих днів, 

підписується головою та секретарем Комісії. Копія протоколу доводиться до відома 

всіх членів Комісії. 

4.11. За результатами проведеного засідання Комісії готується Звіт (Додаток 1) 

4.12. Рішення Комісії, прийняті в межах її повноважень, мають рекомендаційний 

характер. 

V. ОЦІНКА ВНУТРІШНІХ КОРУПЦІЙНИХ РИЗИКІВ 

5.1. Метою оцінки корупційних ризиків є забезпечення можливості ТОВ «НФЕ» 

сформувати основу для побудови системи протидії корупції. Така оцінка виявляє 

корупційні ризики, на яких зосередиться система заходів протидії корупції.  

5.2. Слід пам'ятати, що оцінка корупційних ризиків, з одного боку, повинна бути 

не дуже складним процесом, з іншого вона не повинна бути поверхневою або 
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формальною. Результати оцінки корупційних ризиків, наскільки це доцільно і 

можливо, повинні відображати реальні ризики, з якими стикається ТОВ «НФЕ». 

5.3. Процес оцінки корупційних ризиків ТОВ «НФЕ» складається з таких 

основних етапів: 

1) організаційно-підготовчі заходи; 

2) ідентифікація (виявлення) корупційних ризиків; 

3) оцінка корупційних ризиків; 

4) складання звіту за результатами оцінки корупційних ризиків. 

5.4. Організаційно-підготовчі заходи до процесу оцінки корупційних ризиків, як 

правило, включають такі етапи; 

1) ухвалення керівником рішення про проведення оцінки корупційних ризиків у 

діяльності ТОВ «НФЕ»; 

2) формування комісії і затвердження її складу у порядку, передбаченому пунктом 

3 глави 2 розділу IV Типової антикорупційної програми; 

3) затвердження керівником положення про комісію та визначення строків 

проведення оцінки корупційних ризиків. 

4) затвердження Уповноваженим розробленого комісією робочого плану оцінки 

корупційних ризиків (Додаток 2). 

5.4. Під час ідентифікації корупційних ризиків визначаються вразливі сфери 

діяльності ТОВ «НФЕ», процедури діяльності окремих структурних підрозділів, 

працівників та посадових осіб під час виконання ними функцій та завдань, ризики в 

діяльності ділових партнерів. 

5.5. Ідентифікацію корупційних ризиків рекомендується проводити шляхом 

виявлення в організаційно-управлінських, фінансово-господарських, юридичних 

процедурах наявних або потенційних внутрішніх та зовнішніх чинників, які 

зумовлюють корупційні ризики у діяльності ТОВ «НФЕ». В робочому плані 

(Додаток 2) оцінки корупційних ризиків доцільно відображати інформацію про: 

1) об'єкти оцінки корупційних ризиків; 

2) джерела інформації для проведення оцінки корупційних ризиків; 

3) методи та способи оцінки корупційних ризиків; 

4) осіб, відповідальних за проведення оцінки корупційних ризиків, за кожним 

об'єктом; 

5) строки проведення оцінки корупційних ризиків за кожним об'єктом. 

5.6. Робочий план за необхідності може переглядатися комісією на різних етапах 

здійснення оцінки корупційних ризиків. 

https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/z0326-17#n53
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/z0326-17#n53
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5.7. Ідентифікація чинників, які зумовлюють корупційні ризики в організаційно-

управлінських процедурах ТОВ «НФЕ», зазвичай передбачає вивчення та аналіз таких 

питань: 

1) організаційна структура; 

2) спосіб взаємодії внутрішніх підрозділів; 

3) система внутрішнього контролю та аудиту; 

4) механізми залучення зовнішніх експертів для проведення контролю та аудиту; 

5) система антикорупційних заходів; 

6) взаємодія структурних підрозділів з діловими партнерами, органами державної 

влади, органами місцевого самоврядування; 

7) набір та управління персоналом; 

8) облік робочого часу та ефективності праці; 

9) дотримання вимог, обмежень, заборон, встановлених Законом; 

10) якими локальними актами ТОВ «НФЕ» та наскільки чітко визначено 

повноваження посадових осіб; 

11) яким чином (одноосібно чи колегіально) ухвалюються рішення та які чинники 

мають бути враховані при ухваленні рішень; 

12) інші питання, що випливають з діяльності ТОВ «НФЕ». 

5.8. Ідентифікація чинників, які зумовлюють внутрішні корупційні ризики у 

фінансово-господарських процедурах ТОВ «НФЕ», може передбачати вивчення та 

аналіз таких питань: 

1) достовірність та прозорість ведення систем бухгалтерського і 

внутрішньогосподарського обліку, фінансової звітності тощо; 

2) система контролю та погодження фінансових операцій; 

3) система контролю за ціноутворенням; 

4) система контролю за формуванням та витрачанням фонду заробітної плати, 

преміювання, заохочення тощо; 

5) проведення процедур закупівель, конкурсів, тендерів тощо; 

6) використання коштів, майна, майнових прав та інформації, що належить 

юридичній особі; 

7) заходи захисту конфіденційної інформації та комерційної таємниці. 

5.9. Ідентифікація чинників, які зумовлюють внутрішні корупційні ризики в 

юридичних процедурах ТОВ «НФЕ», зазвичай передбачає вивчення та аналіз таких 

питань: 

https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/1700-18
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1) система складання та/або погодження текстів правочинів, які укладаються від 

імені ТОВ «НФЕ»; 

2) система складання та/або погодження текстів організаційно-розпорядчих актів 

директора ТОВ «НФЕ» та інших посадових осіб; 

3) система складання та/або погодження внутрішніх нормативних актів, які 

регулюють діяльність ТОВ «НФЕ» та діяльність її окремих структурних підрозділів, 

посадових інструкцій. 

5.10. Джерелами отримання комісією інформації для ідентифікації корупційних 

ризиків можуть бути: 

1) інтерв'ювання (соціологічне опитування), анкетування (в тому числі анонімне) 

працівників, посадових осіб, керівника, засновників (учасників), зокрема з 

використанням електронної пошти, мережі Інтернет, телефону тощо; 

2) внутрішні нормативні та організаційно-розпорядчі акти, що регулюють 

діяльність ТОВ «НФЕ»; 

3) аналіз інформації, яка згідно з антикорупційною програмою накопичується та 

обробляється Уповноваженим під час виконання обов'язків, зокрема даних з реєстрів, 

які він формує відповідно до вимог антикорупційної програми; 

4) аналіз здійснених заходів щодо усунення виявлених корупційних ризиків за 

попередні періоди; 

5) результати перевірок, аудитів, проведених контролюючими органами, 

внутрішніх перевірок та внутрішніх розслідувань (проведених в тому числі на підставі 

антикорупційної програми), а також результатів аудиторських та інших перевірок, які 

здійснені із залученням зовнішніх експертів; 

6) публікації в засобах масової інформації та соціальних мережах; 

7) інформація з відкритих реєстрів; 

8) звернення, що надійшли до ТОВ «НФЕ» від фізичних та юридичних осіб, 

органів державної влади, органів місцевого самоврядування. 

Оцінка внутрішніх та зовнішніх корупційних ризиків може здійснюватися за 

критеріями: 

1) ймовірність виникнення корупційного ризику (вчинення корупційного 

правопорушення); 

2) серйозність наслідків корупційного ризику. 

3) пріоритетність корупційного ризику. 

5.11. Відповідно до критеріїв ймовірності виникнення корупційного ризику йому 

присвоюється певний рівень (юридична особа може вибрати чотирьохрівневий 
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критерій, наприклад, «ніколи – 1», «рідко – 2», «можливо – 3» і «напевно – 4», більш 

або менш детальний) (Додаток 3). 

5.12. Відповідно до критеріїв наслідкам корупційного ризику також присвоюється 

певний рівень (наприклад: «низький – 1», «середній – 2», «високий – 3» і «дуже високий 

– 4»). Оцінка наслідків може визначатися відповідно до розмірів втрат ТОВ «НФЕ» 

(Додаток 4). 

5.13. У свою чергу рівень пріоритетності корупційних ризиків оцінюється через 

співставлення ймовірності та серйозності наслідків ризику (Додаток 5). Для цього 

можна використовувати матрицю оцінки рівня пріоритетності корупційних ризиків, як 

це наведено в таблиці 1. При цьому кількісне визначення рівня ризику вираховується 

простим множенням рівня ймовірності на рівень серйозності наслідків. 

5.14. Ступінь ймовірності, розмір втрат та пріоритетність, які необхідні для 

віднесення ризику до певного рівня, визначається цим положенням (Додатки 3 – 6). 

 

Таблиця 1. Рівні пріоритетності корупційних ризиків 

 

Напевно-4 4 8   

Можливо-3 3 6 9  

Рідко-2  4 6 8 

Ніколи-1   3 4 

 Незначний-1 Середній-2 Високий-3 
Дуже високий-

4 

 

Користуючись матрицею, можна ранжувати рівні пріоритетності ризиків 

відповідно до кількісних позначок на перетині відповідних рядків і стовпців: 

1-2 – малий: є невелика ймовірність корупційного правопорушення або воно 

майже неможливе при незначних наслідках, що потребує моніторингу ризиків та 

запровадження заходів з усунення чинників корупції за необхідності; 

3-4 – середній: існує потенційна ймовірність корупційного правопорушення при 

середньому рівні наслідків, що потребує запровадження заходів по усуненню чинників 

корупції протягом адекватного періоду часу; 

6-9 – високий: наявна висока ймовірність корупційного вчинку при досить 

високому рівні наслідків, що вимагає запровадження заходів з усунення чинників 

корупції якнайшвидше; 
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12-16 – критичний: напевно або майже напевно та досить часто відбуваються 

корупційні порушення при високому рівні наслідків, що вимагає негайного 

запровадження заходів з усунення чинників корупції. 

Після оцінки відповідних корупційних ризиків ТОВ «НФЕ» зможе визначити тип 

і рівень заходів протидії корупції, які повинні бути застосовані до кожної категорії 

ризиків, забезпечуючи подальший моніторинг їх ефективності (приклад оформлення 

оцінки ризиків наводиться у Додатку 7). 
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ДОДАТОК 1 

до Положення про Комісію з 

оцінки корупційних ризиків та 

моніторингу виконання 

Антикорупційної програми ТОВ 

«НФЕ» 

 

Затверджую 

Директор ТОВ «НФЕ» 

____________Романовська Л.А. 

«     »_____________ 20__р. 

ЗВІТ 

комісії з оцінки корупційних ризиків ТОВ «НФЕ» 

На виконання ст. 61 Закону України «Про запобігання корупції» та з урахуванням 

Методичних рекомендацій щодо підготовки та реалізації антикорупційних програм 

юридичних осіб, затверджених рішенням Національного агентства з питань 

запобігання корупції від 22.09.2017 № 734, протягом «__» ________ 20__ року Комісія 

з оцінки корупційних ризиків та моніторингу виконання Антикорупційної програми у 

ТОВ «НФЕ» (далі – Комісія), склад якої затверджено наказом ТОВ «НФЕ» від 

__.__.20__ р. № ___, провела оцінку корупційних ризиків у діяльності ТОВ «НФЕ». 

До складу Комісії входять ___ осіб, зокрема:  

1.__________________________________________; (ПІБ, посада члена комісії). 

2.__________________________________________; (ПІБ, посада члена комісії). 

3.__________________________________________; (ПІБ, посада члена комісії). 

Для проведення оцінки корупційних ризиків було розроблено та затверджено 

головою Комісії робочий план, в якому відображені об’єкти оцінки корупційних 

ризиків, джерела інформації, методи та способи оцінки. До робочого плану зміни не 

вносились. 

На підставі отриманих від структурних підрозділів документів, матеріалів та 

інформації було ідентифіковано ряд внутрішніх корупційних ризиків, що можуть 

виникати в процесі діяльності ТОВ «НФЕ», які потребували відповідного оцінювання 

Комісією. 
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У процесі роботи Комісії ідентифікованим корупційним ризикам було надано 

оцінку ймовірності наслідків корупційного правопорушення чи правопорушення, 

пов’язаного з корупцією, оцінку корупційних ризиків за кількісним складом. 

Результатом роботи Комісії став перелік оцінених корупційних ризиків, які мають 

___________________(низький, середній, високий, критичний) ступень ризику. Ризики 

з високим ступенем у діяльності ТОВ «НФЕ» _____________ (відсутні, присутні у 

значній кількості або незначній кількості). Комісією визначено заходи щодо усунення 

ризиків, відповідальних осіб за їх виконання. Окреслено строки виконання та очікувані 

результати. 

Члени комісії: 

1. ПІБ, посада члена комісії    ___________________ 

         (підпис) 

2. ПІБ, посада члена комісії    ___________________ 

         (підпис) 

Голова комісії: 

ПІБ, посада      ___________________ 

         (підпис) 
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ДОДАТОК 2  

до Положення про Комісію з оцінки 

корупційних ризиків та моніторингу 

виконання Антикорупційної 

програми ТОВ «НФЕ» 

 

(Форма) 

ЗАТВЕРДЖУЮ  

Голова Комісії з оцінки корупційних 

ризиків та моніторингу виконання 

Антикорупційної програми ТОВ 

«НФЕ» 

_______________ І.А. Опенько 

«__» ___________ 20_ року 

 

 

Робочий план  

з оцінки корупційних ризиків у діяльності ТОВ «НФЕ» 

№ 

п/п 

Захід Початок проведення 

1 2 3 

1 Визначити об’єкти оцінки корупційних ризиків  

2 Визначити джерела отримання інформації необхідної для 

проведення ідентифікації корупційних ризиків 

3 Визначити осіб, відповідальних за проведення ідентифікації 

(виявлення) корупційних ризиків 

 

4 Ідентифікувати (виявити) корупційні ризики 

5 Визначити методи та способи оцінки корупційних ризиків 

6 Визначити осіб, відповідальних за проведення оцінки 

корупційних ризиків, по кожному об’єкту 

 

7 Провести оцінку корупційних ризиків 

8 Підготувати звіт за результатами оцінки корупційних ризиків  

9 Подати на затвердження Голові Комісії звіт за результатними 

оцінки корупційних ризиків 
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Продовження ДОДАТКУ 2  

до Положення про Комісію з оцінки 

корупційних ризиків та моніторингу 

виконання Антикорупційної 

програми ТОВ «НФЕ» 

 

 

 

№ 

п/п 

 

 

Об’єкти 

оцінки 

корупційних 

ризиків 

Джерела 

інформації для 

проведення оцінки 

корупційних 

ризиків 

Методи та 

способи 

оцінки 

корупційних 

ризиків 

Особи, 

відповідальні 

за 

проведення 

оцінки 

корупційних 

ризиків, по 

кожному 

об’єкту 

Строки 

проведення 

оцінки 

корупційних 

ризиків по 

кожному 

об’єкту 

1 2 3 4 5 6 
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ДОДАТОК 3  

до Положення про Комісію з оцінки 

корупційних ризиків та 

моніторингу виконання 

Антикорупційної програми ТОВ 

«НФЕ» 

 

РЕЗУЛЬТАТИ 

оцінки ймовірності виникнення корупційного ризику ТОВ «НФЕ» 

Ідентифіковані 

ризики 

Ймовірність 

Ніколи Рідко Можливо Напевно 

1 2 3 4 5 

Ризик № 1 

(Назва) 

    

Ризик № 2 

(Назва) 

    

Ризик № 3 

(Назва) 

    

……………………………………………… 

Ризик № n 

(Назва) 
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ТОВ 

«НФЕ» 

Нормативно-правові акти ТОВ «НФЕ» (локальні): ПЛ/01-5/5 

ДОДАТОК 4 

до Положення про Комісію з оцінки 

корупційних ризиків та 

моніторингу виконання 

Антикорупційної програми ТОВ 

«НФЕ» 

 

РЕЗУЛЬТАТИ 

оцінки наслідків корупційного правопорушення, чи правопорушення 

пов’язаного з корупцією ТОВ «НФЕ» 

Ідентифіковані ризики Наслідки 

Низький Середній Високий Дуже високий 

1 2 3 4 5 

Ризик №1 

(Назва) 

    

Ризик №2 

(Назва) 

    

Ризик №3 

(Назва) 

    

……………………………………………… 

Ризик № n 

(Назва) 
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ТОВ 

«НФЕ» 
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ДОДАТОК 5 

до Положення про Комісію з оцінки 

корупційних ризиків та 

моніторингу виконання 

Антикорупційної програми ТОВ 

«НФЕ» 

 

ПРІОРИТЕТНІСТЬ 

корупційних ризиків ТОВ «НФЕ» 

Корупційний 

ризик 
Наслідок 

Ймовірність Пріоритетність 

(Наслідок×Ймовірність) Ніколи Рідко Можливо Напевно 

1 2 3 4 5 6 7 

Ризик №1 

(Назва) 
      

Ризик №2 

(Назва) 
      

Ризик №3 

(Назва) 
      

……………………………………………… 

Ризик №n 

(Назва) 
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ТОВ 

«НФЕ» 

Нормативно-правові акти ТОВ «НФЕ» (локальні): ПЛ/01-5/5 

ДОДАТОК 6 

до Положення про Комісію з оцінки 

корупційних ризиків та 

моніторингу виконання 

Антикорупційної програми ТОВ 

«НФЕ» 

 

РЕЗУЛЬТАТИ 

оцінки корупційних ризиків за кількісним рівнем 

Ідентифіковані 

ризики 

Ймовірність 

виникнення 

корупційного 

правопорушення 

чи 

правопорушення, 

пов’язаного з 

корупцією (бали) 

Наслідки 

корупційного 

правопорушення 

чи 

правопорушення, 

пов’язаного з 

корупцією (бали) 

Пріоритетність 

корупційних 

ризиків 

(стовпець 4 = 

стовпець 2 × 

стовпець 3) 

Оцінка 

1 2 3 4 5 

Ризик №1 

(Назва) 

    

Ризик №2 

(Назва) 

    

Ризик №3 

(Назва) 

    

……………………………………………… 

Ризик № n 

(Назва) 
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ТОВ 

«НФЕ» 

Нормативно-правові акти ТОВ «НФЕ» (локальні): ПЛ/01-5/5 

ДОДАТОК 7 

до Положення про Комісію з оцінки 

корупційних ризиків та моніторингу 

виконання Антикорупційної програми ТОВ 

«НФЕ» 

ТАБЛИЦЯ 

оцінених корупційних ризиків та заходів щодо їх усунення  

в діяльності ТОВ «НФЕ»  

на 20__ рік 

Корупційний 

ризик 

Пріоритетність 

(низька, середня, 

висока) 

Заходи щодо 

усунення 

корупційного ризику 

Особи відповідальні 

за виконання заходу 

Строк виконання заходів 

щодо усунення 

корупційного ризику 

Ресурси для 

впровадження 

заходів 

Очікувані 

результати 

1 2 3 4 5 6 7 

Ризик №1 

(Назва) 

      

Ризик №2 

(Назва) 

      

Ризик №3 

(Назва) 

      

………………………………………………………………………………………………………… 

Ризик № n 

(Назва) 
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ЛИСТ РЕЄСТРАЦІЇ ЗМІН 

 (обов’язковий) 

Номер 

зміни 

Номери сторінок Номер 

документ

а 

Термін 

введенн

я змін 

Дата 

реєстраці

ї змін 

Підпис 

змінених нових скасова

них 

замін

ених 
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ТОВ 

«НФЕ» 

Нормативно-правові акти ТОВ «НФЕ» (локальні): ПЛ/01-5/5 

ЛИСТ УЗГОДЖЕННЯ 

(обов’язковий) 

№ 

з/п 

ПІБ Посада Підпис Дата 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

12      

13      

14      

15      

16      

17      

18      

19      

20      

21      

22      

23      

24      
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ЛИСТ ОЗНАЙОМЛЕННЯ 

(обов’язковий) 

№ 

п/п 

ПІБ Посада Підпис Дата 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

12      

13      

14      

15      

16      

17      

18      

19      

20      

21      

22      
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«НФЕ» 

Нормативно-правові акти ТОВ «НФЕ» (локальні): ПЛ/01-5/5 

ЛИСТ РОЗПОВСЮДЖЕННЯ 

(обов’язковий) 

№ копії Одержувач копії ПІБ 

відповідального, 

що видав копію 

Підпис про 

отримання копії 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 


