
 

УКРАЇНА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ  

Д Е П А Р Т А М Е Н Т   Р О З В И Т К У   Е К О Н О М І К И  

Т А   С І Л Ь С Ь К О Г О   Г О С П О Д А Р С Т В А   

 

Н А К А З  

 

від 08.12.2020 р. Чернігів                 № 44 

 
Про затвердження комісії з  

оцінки корупційних ризиків у  

Департаменті розвитку економіки  

та сільського господарства  

обласної державної адміністрації 

 

На виконання статті 19 Закону України «Про запобігання корупції», 

рішення Національного агентства з питань запобігання корупції від 02.12.2016 

№ 126 «Про затвердження Методології оцінювання корупційних ризиків у 

діяльності органів влади»  

 

н а к а з у ю: 

 

1. Створити Комісію з оцінки корупційних ризиків у Департаменті 

розвитку економіки та сільського господарства обласної державної 

адміністрації (далі – Комісія). 
 

2. Затвердити склад Комісії згідно з додатком. 
 

3. Затвердити Положення про комісію з оцінки корупційних ризиків у 

Департаменті розвитку економіки та сільського господарства обласної 

державної адміністрації (додається). 
 

4. Комісії до 10 грудня 2020 року провести оцінку корупційних ризиків 

в Департаменті. 
 

5. Визнати таким, що втратив чинність наказ директора Департаменту 

від 09.02.2017 №9 «Про затвердження комісії з оцінки корупційних ризиків у 

Департаменті розвитку економіки та сільського господарства обласної 

державної адміністрації». 
 

6. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

Директор         Олександра ХОМИК 



 

Подання: 

 

Начальник відділу управління персоналом,  

організаційної та мобілізаційної роботи        О. БРЕДЮК 

 

 

 

 

 

 

 

З наказом ознайомлені: 

Полторацька С.І._______________ 

Опанасенко В.В.________________ 

Норинський С.В.________________ 

Сухомлин Ю.П._________________ 

 

 

 

 



Додаток  

до наказу директора 

Департаменту розвитку 

економіки та сільського 

господарства обласної державної 

адміністрації 

від 08.12.2020 року № 44 

 

 

 

Склад 

комісії з оцінки корупційних ризиків у Департаменті розвитку економіки 

та сільського господарства обласної державної адміністрації 

 

 

Полторацька  

Світлана Іванівна  

заступник директора Департаменту розвитку 

економіки та сільського господарства 

обласної державної адміністрації – 

начальник управління бізнес-клімату, 

споживчого ринку та ціноутворення, голова 

комісії; 

 

Бредюк  

Олена Василівна 

начальник відділу управління персоналом, 

організаційної та мобілізаційної роботи, 

секретар комісії; 

 

Норинський  

Сергій Володимирович   

начальник відділу юридичної роботи та 

врегулювання земельних питань управління 

врегулювання земельних питань; 

 

Опанасенко 

Володимир Володимирович 

 

начальник управління фінансового 

забезпечення – головний бухгалтер 

Департаменту; 

 

Сухомлин  

Юрій Петрович 

начальник управління реального сектора 

економіки. 

 

 

 

Начальник відділу управління персоналом,  

організаційної та мобілізаційної роботи       О. БРЕДЮК 

 

 

 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

наказ директора Департаменту 

розвитку економіки та сільського 

господарства обласної державної 

адміністрації 

       від 08.12.2020 року № 44 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про комісію з оцінки корупційних ризиків 

у Департаменті розвитку економіки та сільського господарства  

обласної державної адміністрації 

 

1. Загальні положення 

1.1. Положення про комісію з оцінки корупційних ризиків у 

Департаменті розвитку економіки та сільського господарства обласної 

державної адміністрації (далі - Положення) розроблено відповідно до ст. 19 

Закону України «Про запобігання корупції», рішення Національного агентства 

з питань запобігання корупції від 01.12.2016 № 126 «Про затвердження 

Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади» (зі 

змінами). 

1.2. Оцінку корупційних ризиків проводить комісія з оцінки 

корупційних ризиків Департаменту економічного розвитку обласної 

державної адміністрації (далі - Комісія). 

1.3. Процес оцінки корупційних ризиків у Департаменті розвитку 

економіки та сільського господарства обласної державної адміністрації (далі - 

Департамент) складається з таких основних етапів: 

організаційно-підготовчі заходи; 

ідентифікація (виявлення) корупційних ризиків; 

оцінка корупційних ризиків; 

складання звіту за результатами оцінки корупційних ризиків. 

 

2. Порядок визначення складу комісії 

 

2.1. Директор Департаменту визначає голову комісії та її персональний 

склад, строк проведення оцінки корупційних ризиків, а також затверджує дане 

Положення. 

2.2. До складу Комісії включаються представники відділів кадрів, 

фінансового забезпечення та інші працівники структурних підрозділів 

Департаменту.  

На різних етапах проведення оцінки корупційних ризиків до роботи 

Комісії можуть в установленому законодавством порядку залучатись інші 



працівники Департаменту, які не входять до її складу, але можуть надати 

інформацію для здійснення об’єктивної та якісної оцінки корупційних ризиків. 

 

3. Порядок діяльності комісії 

 

3.1. Комісія відповідно до об’єктів оцінки корупційних ризиків складає 

робочий план, який затверджує голова комісії. 

У робочому плані відображається інформація про: 

об’єкти оцінки корупційних ризиків; 

джерела інформації для проведення оцінки корупційних ризиків; 

методи та способи оцінки корупційних ризиків; 

осіб, відповідальних за проведення оцінки корупційних ризиків по 

кожному об’єкту; 

строк проведення оцінки корупційних ризиків по кожному об’єкту. 

Робочий план за необхідності може корегуватись комісією на різних 

етапах здійснення оцінки корупційних ризиків. 

4. Звіт за результатами оцінки корупційних ризиків 

 

4.1. За результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності 

Департаменту Комісія готує звіт, що має містити опис ідентифікованих 

корупційних ризиків, чинників корупційних ризиків та можливих наслідків 

корупційного правопорушення чи правопорушення пов’язаного з корупцією 

та пропозиції щодо заходів із усунення (зменшення) рівня виявлених 

корупційних ризиків. 

4.2. Заходи щодо усунення виявлених корупційних ризиків полягають у 

визначенні можливих механізмів протидії та запобігання корупційним 

ризикам, ліквідацію або мінімізацію умов (причин) виникнення корупційних 

ризиків. 

4.3. Звіт за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності 

Департаменту затверджується директором Департаменту. 

 

 

 

Начальник відділу управління персоналом,  

організаційної та мобілізаційної роботи        О. БРЕДЮК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


