
 

 

  

 

КРЕМЕНЕЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 

 

від  _________________ 20 __ року                                       №  _______________                 

 

Про склад комісії з питань оцінки  

вартості, вирішення питання щодо 

використання,  місця та строку  

зберігання дарунків, одержаних 

уповноваженою особою, як подарунки 

районній державній адміністрації 

 

Відповідно до законів України  ,,Про місцеві державні адміністрації”, ,,Про 

запобігання корупції”, на виконання постанови Кабінету Міністрів України 

,,Про затвердження Порядку передачі дарунків, одержаних як подарунки 

державі, Автономній Республіці Крим, територіальній громаді, державним або 

комунальним установам чи організаціям, у зв’язку із реорганізацією структури 

та кадровими змінами у районній державної адміністрації: 

 

1. Затвердити оновлений склад комісії з питань оцінки вартості, вирішення 

питання щодо використання, місця та строку зберігання дарунків, одержаних 

уповноваженою особою, як подарунки районній державній адміністрації 

затвердженої розпорядженням голови районної державної адміністрації від 

08.10.2020 року № 4/02-07/1 ,,Про утворення комісії з оцінки корупційних 

ризиків у діяльності районної державної адміністрації” у складі згідно з 

додатком. 

 

2. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови  

районної державної адміністрації згідно розподілу обов’язків. 

 

 

Голова адміністрації                                                                    Віталій КУДЛАК 
 

 

 

 

КРЕМЕНЕЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

№ 133/02-07/1 від 10.06.2021 
 

Сертифікат 2B6C7DF9A3891DA104000000CED66E003FB70C02  

Підписувач КУДЛАК ВІТАЛІЙ ЯРОСЛАВОВИЧ 

Дійсний з 17.02.2021 15:34:13 по 17.02.2022 23:59:59 

 

Н4ВВzВВD448\4О   
 

 



2 

 

 

 Василь Хортик 

 

 Віталій Грушко 

 

 Катерина Калітка 

 

 Зоряна Павлюк 
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Додаток 

до розпорядження голови 

районної державної 

адміністрації 

___________ №____________ 

 

Склад 

комісії з питань оцінки вартості, вирішення питання щодо можливості 

використання, місця та строку зберігання дарунків, одержаних 

уповноваженою особою, як подарунки районній державній адміністрації 

 

 

КУДЛАК 

Віталій Ярославович 

 

- 

 

голова районної державної 

адміністрації, голова комісії 

 

ХОРТИК  

Василь Володимирович 

- перший заступник голови районної 

державної адміністрації, заступник 

голови комісії 

 

КАЛІТКА 

Катерина Володимирівна 

- головний спеціаліст сектору 

документообігу та запобігання корупції 

апарату адміністрації, секретар комісії 

 

Члени комісії: 

БЕРЕЗОВСЬКИЙ 

Роман Борисович                  

- начальник управління соціально-

економічного розвитку територій  

районної державної адміністрації  

                                             

ГРУШКО 

Віталій Георгійович  

-  керівник апарату районної державної 

адміністрації 

 

ЗЛОЧЕВСЬКА  

Алла Миколаївна 

- заступник голови районної державної 

адміністрації 

КАЗМІРУК 

Ірина Миколаївна                   

- начальник відділу з питань фінансів та 

внутрішнього аудиту  

районної державної адміністрації         

                              

ПАВЛЮК 

Зоряна Михайлівна 

- завідувач сектору документообігу та 

запобігання корупції апарату районної 

державної адміністрації 
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ПАРХУТА 

Лія Миколаївна 

- 

  

начальник відділу фінансового та 

юридичного забезпечення - головний 

бухгалтер апарату районної державної 

адміністрації 

 

 

Керівник апарату 

адміністрації                                                                                 Віталій ГРУШКО 

 

 

            Катерина Калітка 

 

 

 

 

 


