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КРЕМЕНЕЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 20 року м. Кременець №    

 
Про проведення оцінки 

корупційних ризиків у діяльності 

Кременецької районної  

державної адміністрації 
  

Відповідно до Закону України  ,,Про запобігання корупції”, Методології 

оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади, затвердженої 

рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від                 

2 грудня 2016 року № 126,  зареєстрованим у Міністерстві юстиції України    

28 грудня 2016 року за № 1718/29848, з метою оцінки корупційних ризиків у 

діяльності Кременецької районної державної адміністрації, підготовки заходів 

щодо їх усунення, керуючись статтями 6, 39, 41 Закону України ,,Про місцеві 

державні адміністрації”, розпорядженням голови районної державної 

адміністрації від 09.06.2021 № 130/02-07/1 ,,Про склад комісії з оцінки 

корупційних ризиків у діяльності районної державної адміністрації”: 

 

1. Комісії з оцінки корупційних ризиків у діяльності районної державної 

адміністрації, утвореної розпорядженням голови районної державної 

адміністрації від 28.08.2020 року № 240/02-07/1, у термін до 4 жовтня 2021 

року провести оцінку корупційних ризиків у районній державній адміністрації 

згідно із визначеним переліком функцій і процедур та їх закріпленням за 

структурними підрозділами районної державної адміністрації. 

 

2. Сектору інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю 

районної державної адміністрації оприлюднити це розпорядження на 

офіційній вебсторінці адміністрації з метою залучення до складу комісії з 

оцінки корупційних ризиків Кременецької районної державної адміністрації 
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представників громадськості та експертів, які володіють знаннями про 

внутрішнє і зовнішнє середовище районної державної адміністрації та мають 

досвід роботи у сфері її діяльності. 

 

3. Комісії з оцінки корупційних ризиків у діяльності районної державної 

адміністрації у термін до 15 жовтня підготувати звіт за результатами оцінки 

корупційних ризиків у районній держаній адміністрації. 

 

4. Координацію роботи щодо виконання цього розпорядження покласти 

на головного спеціаліста відділу документообігу та запобігання корупції 

апарату районної державної адміністрації (уповноважену особу з питань 

запобігання та виявлення корупції в районній державній адміністрації) 

Катерину КАЛІТКУ, контроль залишаю за собою. 

 

Голова адміністрації                                                                 Віталій КУДЛАК 
  

 

 

 

 

 Василь Хортик 

 

 Віталій Грушко 

 

 Катерина Калітка 

 

 Василь Білоус 

 

 Зоряна Павлюк 

 

 

 


