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КРЕМЕНЕЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

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, з метою 

організаційного забезпечення та подальшого підвищення ефективності заходів 

щодо запобігання і протидії корупції, у зв’язку із реорганізацією структури у 

районній державної адміністрації: 

 

1. Затвердити оновлений склад комісії з оцінки корупційних ризиків у 

діяльності  районної  державної адміністрації, утвореної розпорядженням 

голови районної державної адміністрації від 28.08.2020 № 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 09.06.2021 №130/02-07/1 ,,Про склад комісії з 

оцінки корупційних ризиків у діяльності районної державної адміністрації”. 

 

3. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою. 

  

Голова адміністрації                                                                    Віталій КУДЛАК 
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 Василь Хортик 

 

 Віталій Грушко 

 

 Катерина Калітка 

 

 Василь Білоус 

 

 Зоряна Павлюк 
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Додаток 

до розпорядження голови 

районної державної 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  

                                             

БІЛОУС  

Василь Михайлович 

- 

  

головний спеціаліст-юрисконсульт 

відділу фінансового та юридичного 

забезпечення апарату 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         

                                      

НІКОЛАЄВА 

Надія Костянтинівна 

- начальник відділу управління 

персоналом та мобілізаційної роботи 

апарату районної державної 

адміністрації 

ПАВЛЮК 

Зоряна Михайлівна 

- начальник відділу документообігу та 

запобігання корупції апарату районної 

державної адміністрації 

 

Керівник апарату 

адміністрації                                                                           Віталій ГРУШКО 

 

            Катерина Калітка 


