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УКРАЇНА
М ІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДО РО В’Я УКРАЇНИ  

ІВАНО -Ф РАН КІВСЬКИ Й  НАЦ ІО НАЛЬН И Й  М ЕДИЧНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ

Н А К А З

«l^yybej/z^uJ 2021 р. м. Івано-Франківськ № 3 ^ 3  - д

Про комісію з оцінки корупційних 
ризиків та моніторингу виконання 
антикорупційних заходів

Відповідно до статті 61 Закону України «Про запобігання корупції», 
Методології оцінювання корупційних ризиків в діяльності органів влади, 
затвердженої рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції 
від 02 грудня 2016 року №126, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28 
грудня 2016 року за №1718/29848, Статуту Івано-Франківського національного 
медичного університету

НАКАЗУЮ :
1.Затвердити оновлений склад комісії з оцінки корупційних ризиків та 

моніторингу виконання антикорупційних заходів в Івано-Франківському 
національному медичному університеті (далі - Комісія), що додається.

2.Начальнику відділу інформаційно-аналітичного забезпечення 
Грушевському Р.Є. забезпечити розміщення даного наказу на офіційному вебсайті 
університету (рубрика «Публічна інформація/протидія корупції»).

4.Вважати таким, що втратив чинність наказ ІФНМУ від 12.03.2020 р. № 339-д 
«Про комісію з оцінки корупційних ризиків та моніторингу виконання 
антикорупційних заходів» з моменту підписання даного наказу.

5.Контроль за виконанням залишаю за собою.

Ректор М .М . Рожко

4.Завідувачці канцелярії та архіву Крайник М.І. в 2 - денний термін ознайомити 
з даним наказом, осіб зазначених в ньому, під підпис в Аркуші ознайомлення, що 
додається.



ЗАТВЕРДЖЕНО 
наказ ІФНМУ
від « /<Р » О 3. 2021 р. № 3 4 $ -

СКЛАД
•  • • •  •  •  •  * комісії з оцінки корупціиних ризиків та моніторингу виконання

антикорупційних заходів в Івано-Ф ранківському національному
медичному університеті

Голова Комісії

Рожко Микола Михайлович 

Члени Комісії:
Федосенко Наталія Володимирівна

Хомут Уляна Володимирівна 
Голуб Володимир Васильович 
Саків Оксана Федорівна 
Мацькевич Катерина Михайлівна 
Солоджук Юрій Іванович

Осадець Віталій Степанович

Семотюк Марія Миколаївна 
Крайник Марія Іванівна

Третяк Г алина Михайлівна 
Тимощук Леся Анатолівна
Феношин Роман Богданович 

Лук’янюк Михайло Іванович

ректор

провідний фахівець з питань запобігання 
корупції (заступник голови Комісії) 
начальниця юридичного відділу
начальник навчального відділу
начальниця відділу внутрішнього аудиту
головна бухгалтерка
голова студентського профкому 
(за згодою)
в.о. начальника відділу міжнародних 
зв’язків
директорка університетської клініки
завідувачка канцелярії та архіву (секретар 
Комісії)
помічниця ректора з кадрових питань 
помічниця ректора з економічних питань
в.о начальника відділу маркетингу та 
постачання
голова студентського самоврядування 
(за згодою)


