
   

КРЕМЕНЕЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

КРЕМЕНЕЦЬКА РАЙОННА ВІЙСЬКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ
ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

від  _________________ 20__ року                 м. Кременець             № __________ 

Про склад комісії з оцінки
корупційних ризиків у діяльності
районної державної адміністрації

Відповідно до законів України  ,,Про місцеві державні адміністрації”, ,,Про 
запобігання корупції”, рішення Національного агентства з питань запобігання 
корупції від 02 грудня 2016 року № 126 ,,Про затвердження Методології 
оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади”, зареєстрованого у 
Міністерстві юстиції України 28 грудня 2016 року за № 1718/29848, у зв’язку з 
кадровими змінами в районній державній адміністрації, з метою 
організаційного забезпечення та подальшого підвищення ефективності заходів 
щодо запобігання і протидії корупції в районній військовій адміністрації:

1. Затвердити оновлений склад комісії з оцінки корупційних ризиків у 
діяльності  районної  державної адміністрації, утвореної розпорядженням 
голови районної державної адміністрації від 28 серпня 2020 року № 240/02-07/1 
,,Про утворення комісії з оцінки корупційних ризиків у діяльності районної 
державної адміністрації”, у складі згідно з додатком.

2. Визнати таким, що втратило чинність розпорядження голови районної 
державної адміністрації від 13 вересня 2021 року № 189/02-07/1 ,,Про склад 
комісії з оцінки корупційних ризиків у діяльності районної державної 
адміністрації”.

3. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.
 

Начальник військової адміністрації                                        Віталій КУДЛАК
 

КРЕМЕНЕЦЬКА РАЙОННА ВІЙСЬКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ
№ 23/02-07/1 від 13.02.2023

Сертифікат 2B6C7DF9A3891DA1040000003064AD003F5D5D03 
Підписувач КУДЛАК ВІТАЛІЙ ЯРОСЛАВОВИЧ
Дійсний з 19.04.2022 10:26:41 по 19.04.2023 23:59:59

Н5*ВzY.\8!7*uО
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 Катерина Калітка



Додаток

до розпорядження начальника 
районної військової адміністрації
___________ №____________

Склад
комісії з оцінки корупційних ризиків у діяльності

районної  державної 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 відділу 
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

КАЗМІРУК
Ірина Миколаївна                  

- начальник відділу з питань фінансів та 
внутрішнього аудиту 
районної державної адміністрації        
                                     

НІКІТОВИЧ
Надія Володимирівна

- начальник відділу оборонної, 
мобілізаційної роботи та управління 
персоналом апарату районної 
державної адміністрації

ПАВЛЮК
Зоряна Михайлівна

- начальник відділу документообігу та 
запобігання корупції апарату районної 
державної адміністрації

Керівник апарату
адміністрації                                                                           Віталій ГРУШКО
            
       Катерина Калітка


