
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

ЗАПОРІЗЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАКАЗ

Запоріжжя

Про створення та організацію 
роботи КОМІСІЇ З ОЦІНКИ 

корупційних ризиків 
уЗДМУ

Керуючись ст. 61 Закону України «Про запобігання корупції», 
враховуючи положення підрозділу 2 розділу III Типової антикорупційної 
програми юридичної особи, затвердженої рішенням НАЗК від 02.03.2017 р. 
№ 75 та Методичні рекомендації щодо підготовки та реалізації
антикорупційних програм юридичних осіб, затверджені рішенням НАЗК від 
22.09.2017 р. № 734, наказ по ЗДМУ від 11.02.2021 року № 114,

НАКАЗУЮ:

1. Створити комісію з оцінки корупційних ризиків у складі : 
голови: Аніщенка М. А. -  уповноваженої особи з питань запобігання та
виявлення корупції;
секретаря: Рошиян Н. О. -  провідного юрисконсульта; 
членів комісії:

Туманського В. О. -  проректора з наукової роботи;
Візіра В. А. -  проректора з науково-педагогічної роботи; 
Моргунцової С. А. -  проректора з науково-педагогічної та 

навчальної роботи;
Дейнеги Л. С. -  головного бухгалтера;
Гончара В. К. -  заступника ректора з економічних питань; 
Козака А. А. -  проректора з АГР;
Бавицької Н. М. -  заступника ректора з кадрових питань; 
Юшкова П.О -  заступника ректора з перспективного

розвитку;
Баранової Н. В. -  помічника ректора;
Базарі О. М. -  помічника ректора;
Компанійця В. М. -  декана 1 медичного факультету;



клініка»;

ЗДМУ;

докторантури;

харчування.

Полковнікова Ю. Ф. -  декана 2 медичного факультету; 
Шишкіна М.А. -  декана 3 медичного факультету;
Кремзера О. А. -  декана 1 фармацевтичного факультету; 
Пряхіна О. Р. -  декана 2 фармацевтичного факультету; 
Мельника І. В. -  декана 2 міжнародного факультету; 
Дочинця Д. І. -  декана 1 міжнародного факультету; 
Рябоконя Ю. Ю. -  декана факультету післядипломної освіти; 
Котляревської Е. В. -  директора ННМЦ «Університетська

Кілєєвої О.П. -  в.о. директора Медичного фахового коледжу

Скріпкіна С. В. -  начальника юридичного відділу; 
Разнатовської О.М. -  завідувача відділу аспірантури і

Сігідової Т. М. -  начальника відділу публічних закупівель; 
Умріхіної Я. М. -  начальника планово-фінансового відділу; 
Школової О. П. -  керівника навчального відділу;
Павленко А.С.- начальника міжнародного відділу; 
Брилистої А.П.- керівника відділу майнових відносин; 
Бобрикової Г. А. -  керівника служби громадського

2. Комісії з оцінки корупційних ризиків провести роботу з ідентифікації 
корупційних ризиків та дати оцінку пріоритетності корупційних ризиків 
(низька, середня та висока), а також скласти звіт про оцінку ризиків та заходи 
щодо їх усунення за результатами 2020 року і надати його для затвердження 
ректору в строк до 31.03.2021 року.

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

В.о. ректо М. О. Авраменко

УЗГОДЖЕНО:

Заступник ректора з кадрових питань 

Начальник юридичного відділу

Н. М. Бавицька 

С. В. Скріпкін

Наказ підготував Аніщенко М. А. 
тел. 224-68-02


