
 
ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

30.04.2021                                         м. Полтава                                             № 104 

 

Про проведення оцінки 

корупційних ризиків у діяльності 

Полтавської обласної ради  

 

 

Відповідно до частини 7 статті 55 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», статті 19 Закону України «Про запобігання 

корупції», Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів 

влади, затвердженої рішенням Національного агентства з питань запобігання 

корупції від 02.12.2016 № 126, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 

28.12.2016 р. за № 1718/29848, з метою забезпечення проведення оцінки 

корупційних ризиків у діяльності Полтавської обласної ради: 

1. Провести оцінку корупційних ризиків у діяльності Полтавської обласної 

ради. 

2. Утворити комісію з оцінки корупційних ризиків у діяльності Полтавської 

обласної ради (далі – Комісія) та затвердити її склад (додається).  

3. Затвердити Положення про комісію з оцінки корупційних ризиків у 

діяльності Полтавської обласної ради (додається). 

4. Комісії:  

− провести оцінку корупційних ризиків у діяльності Полтавської обласної 

ради за критеріями ймовірності виникнення ідентифікованих корупційних 

ризиків та наслідків корупційного правопорушення чи правопорушення, 

пов’язаного з корупцією;  

− скласти звіт за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності 

Полтавської обласної ради та подати його на затвердження Полтавській обласній 

раді. 

5. Вважати такими, що втратило чинність, розпорядження голови обласної 

ради від 03.09.2018 № 174 «Про утворення комісії з оцінки корупційних ризиків 

у діяльності Полтавської обласної ради». 

6. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою. 

 

 

ГОЛОВА                                                                                  О. БІЛЕНЬКИЙ 



 

СКЛАД 

комісії з оцінки корупційних ризиків 

у діяльності Полтавської обласної ради 

 

Бєлоножко Олег Вячеславович – заступник голови обласної ради, 

голова комісії, 

 

Левакіна Оксана Віталіївна – заступник керуючого справами – 

начальник загального відділу 

виконавчого апарату обласної ради, 

заступник голови комісії, 

 

Стронська Тетяна Вікторівна  – уповноважена особа з питань 

запобігання та виявлення корупції – 

консультант відділу юридичного 

забезпечення виконавчого апарату 

обласної ради, секретар комісії. 

 

ЧЛЕНИ КОМІСІЇ: 

 

Сагайдачний Сергій Тимофійович – начальник управління майном 

обласної ради, 

 

Бєлишев Олексій Володимирович – начальник відділу інформаційного 

та аналітичного забезпечення 

виконавчого апарату обласної ради, 

 

Лопаткіна Валентина Олександрівна – начальник відділу фінансового та 

господарського забезпечення – 

головний бухгалтер виконавчого 

апарату обласної ради, 

 

Смотрицька Людмила Олександрівна – заступник начальника загального 

відділу виконавчого апарату обласної 

ради, 

 

Метельська Лариса Євгенівна – заступник начальника відділу 

юридичного забезпечення 

виконавчого апарату обласної ради, 

 

  

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

розпорядження голови  

Полтавської обласної ради  

30.04.2021 № 104 



Котьман Сергій Володимирович  – керівник громадської організації 

«Федерація Волейболу Полтавської 

області» (за згодою), 

 

Козаченко Юлія Анатоліївна  –     доцент кафедри підприємництва і 

права Полтавської державної аграрної 

академії,  кандидат юридичних наук 

(за згодою). 

 

 

 

 

Заступник керівника апарату – 

керуючий справами виконавчого апарату 

обласної ради                                                                                       Т. ПАУТОВА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

розпорядження голови  

Полтавської обласної ради  

30.04.2021 № 104 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про комісію з оцінки корупційних ризиків 

у діяльності Полтавської обласної ради 

 

1. Положення про комісію з оцінки корупційних ризиків у діяльності 

Полтавської обласної ради (далі – Положення) визначає загальні засади 

діяльності комісії з оцінки корупційних ризиків у діяльності Полтавської 

обласної ради (далі – Комісія).  

2. Комісія є колегіальним органом, який створюється у рамках підготовки 

Антикорупційної програми Полтавської обласної ради, а також під час її 

періодичного перегляду у випадках передбачених законодавством та 

Антикорупційною програмою Полтавської обласної ради. 

3. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією України, законами 

України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, рішенням 

Національного агентства з питань запобігання корупції від 02.12.2016 № 126 

«Про затвердження Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності 

органів влади» та цим Положенням. 

4. Основним завданням Комісії є проведення оцінки корупційних ризиків у 

рамках підготовки Антикорупційної програми Полтавської обласної ради або під 

час її періодичного перегляду. 

5. До складу Комісії включаються працівники структурних підрозділів 

виконавчого апарату Полтавської обласної ради, управління майном обласної 

ради, а також за згодою, представники громадськості, експерти, які володіють 

знаннями про внутрішнє та зовнішнє середовище органу місцевого 

самоврядування та мають досвід роботи у сфері його діяльності. 

6. Комісія утворюється у складі голови, заступника голови, секретаря та 

членів Комісії. 

7. Голова Комісії організовує роботу Комісії, забезпечує для цього необхідні 

умови, головує на її засіданнях та визначає коло питань, що підлягають розгляду. 

8. Процес оцінки корупційних ризиків органу влади складається з таких 

основних етапів:  

− організаційно-підготовчі заходи;  

− ідентифікація (виявлення) корупційних ризиків; 

− оцінка корупційних ризиків; 

− складання звіту за результатами оцінки корупційних ризиків. 

9. Комісія відповідно до покладених на неї завдань: 



− складає робочий план, який затверджує голова комісії. За необхідності 

переглядає цей план на різних етапах проведення оцінки корупційних 

ризиків;  

− проводить аналіз зовнішнього та внутрішнього середовища з метою 

виявлення корупційних ризиків в діяльності Полтавської обласної ради; 

− організовує, шляхом використання різних джерел, отримання 

інформації для ідентифікації (виявлення) корупційних ризиків;  

− здійснює ідентифікацію (виявлення) корупційних ризиків;  

− проводить у встановленому порядку оцінку корупційних ризиків; 

− за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності органу готує 

звіт; 

− виконання інших завдань, необхідних для проведення оцінки 

корупційних ризиків у діяльності органу. 

10. Основною формою роботи Комісії є засідання, які проводяться в разі 

потреби. Засідання Комісії є правомочним, якщо на ньому присутні більше 

половини її членів.   

11. Рішення Комісії приймається простою більшістю голосів від кількості  

присутніх, яке оформлюється протоколом засідання. У разі рівного розподілу 

голосів вирішальним є голос голови Комісії. 

12. Рішення Комісії оформлюється протоколом, який підписується головою (у 

разі відсутності голови Комісії заступником голови) та секретарем протягом 

трьох робочих днів після проведення засідання і зберігається у відділі 

юридичного забезпечення виконавчого апарату обласної ради. 

13. За результатами оцінки корупційних ризиків у Полтавській обласній раді 

Комісія готує звіт, який затверджується рішенням Полтавської обласної ради та 

включається до Антикорупційної програми Полтавської обласної ради на 

відповідний період. 

  

 

 

Заступник керівника апарату – 

керуючий справами виконавчого апарату 

обласної ради                                                                                   Т. ПАУТОВА 

 


