
ПРОЕКТ 

 
УКРАЇНА 

 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
 

УПРАВЛІННЯ  МІСТОБУДУВАННЯ  ТА  АРХІТЕКТУРИ 
 

 Н А К А З      
 

 

 

Про створення комісії з 

оцінки корупційних ризиків 

в Управлінні 

 

 

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

рішення Національного агентства з питань запобігання корупції від 02.12.2016 

р. № 126 «Про затвердження Методології оцінювання корупційних ризиків у 

діяльності органів влади» та розпорядження голови Чернігівської обласної 

державної адміністрації від 24.01.2017 р. №32 «Про затвердження комісії з 

оцінки корупційних ризиків у обласній державній адміністрації»: 

 

1. Створити Комісію з оцінки корупційних ризиків в Управлінні (далі – 

Комісія). 

2. Затвердити склад Комісії згідно з додатком 1.  

3. Затвердити положення про Комісію з оцінки корупційних ризиків в 

Управлінні згідно з додатком 2.  

4. Комісії до 16 лютого 2017 року провести оцінку корупційних 

ризиків в Управлінні. 

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 

 

 

Начальник Управління                                                             О.І. Дмитрюк 

 

 

 

  ________ року     м. Чернігів         №  

  



 

Додаток 1 

до наказу начальника Управління 

від _____________        № ______ 

 

С К Л А Д 

комісії з оцінки корупційних ризиків 

в Управлінні містобудування та архітектури Чернігівської обласної 

державної адміністрації 

 

голова комісії: 

 

Дмитрюк  

Олександр Іванович 

 

– Начальник Управління містобудування та 

архітектури Чернігівської обласної державної 

адміністрації, голова комісії; 
 

 

члени комісії: 

 

  
 

Холодних 

Галина Юріївна 

 

 

Щерба 

Михайло Степанович 

 

 

 

Жидок  

Тетяна Миколаївна 

 

Карпенко 

Ірина Іванівна 

 

  

_ 

 

 

 

_ 

 

 

 

 

– 

 

 

_ 

Начальник відділу містобудівного кадастру та 

моніторингу Управління, уповноважена особа 

по роботі з персоналом; 

 

Начальник відділу територіального планування 

та охорони пам’яток архітектури Управління, 

уповноважений з питань запобігання та 

виявлення корупції; 

 

Головний спеціаліст – бухгалтер Управління;  

 

 

Головний спеціаліст відділу територіального 

планування та охорони пам’яток архітектури 

Управління, відповідальна особа за ведення 

правової роботи. 
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Додаток 2 

до наказу начальника Управління 

від _____________        № ______ 
 

ПОЛОЖЕННЯ 

про комісію з оцінки корупційних ризиків 

в Управлінні містобудування та архітектури Чернігівської обласної 

державної адміністрації 

 

1. Загальні положення 
 

1.1. Положення про комісію з оцінки корупційних ризиків в Управлінні 

містобудування та архітектури Чернігівської 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». 

1.2. Оцінка корупційних ризиків проводиться у рамках підготовки 

антикорупційної програми Управління або під час її періодичного перегляду. 

1.3. Оцінку корупційних ризиків проводить комісія з оцінки корупційних 

ризиків Управління (далі - Комісія). 

1.4. Процес оцінки корупційних ризиків в Управлінні 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. Суб’єкт затвердження антикорупційної програми Управління 

визначає голову комісії та її персональний склад, строк проведення оцінки 

корупційних ризиків, а також затверджує дане положення. 

2.2. До складу комісії включаються представники служби управління 

персоналом, бухгалтерської та юридичної служби, уповноважений з питань 

запобігання та виявлення корупції Управління. 

На різних етапах проведення оцінки корупційних ризиків до роботи 

комісії можуть в установленому законодавством порядку залучатись інші 

працівники Управління, 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; 
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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. 

3.2. Управління затверджує антикорупційну програму, забезпечує 

комісію матеріальними ресурсами, необхідними для проведення оцінки 

корупційних ризиків. 
 

4. Звіт за результатами оцінки корупційних ризиків 
 

4.1. За результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності 

Управління комісія готує звіт, що має містити опис ідентифікованих 

корупційних ризиків, чинників корупційних ризиків та можливих наслідків 

корупційного правопорушення чи правопорушення пов’язаного з корупцією. 

4.2. Пропозиції щодо заходів із усунення (зменшення) рівня виявлених 

корупційних ризиків. 

4.3. Заходи щодо усунення виявлених корупційних ризиків полягають у 

визначенні можливих механізмів протидії та запобігання корупційним ризикам, 

ліквідацію або мінімізацію умов (причин) виникнення корупційних ризиків. 

4.4. Перелік видів корупційних ризиків не є вичерпним. Управління 

може самостійно визначити перелік видів корупційних ризиків, можливі 

механізми протидії та запобігання їх виникненню, враховуючи специфіку 

покладених на нього завдань і функцій відповідно до «Методології оцінювання 

корупційних ризиків у діяльності органів влади» затвердженого рішенням 

Національного агентства з питань запобігання корупції від 01.12.2016 № 126. 

4.5. Взяти до уваги, що питання та механізм оцінювання корупційних 

ризиків у діяльності Управління врегульовано рішенням Національного 

агентства з питань запобігання корупції від 01.12.2016 № 126 «Про 

затвердження Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності 

органів влади». 

 

 
 

Начальник Управління     О.І. Дмитрюк 

 


