НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ
Комісія з оцінки корупційних ризиків та моніторингу виконання
антикорупційної програми в Національному агентстві з питань
запобігання корупції
ПРОТОКОЛ ЗАСІДАННЯ № 3
м. Київ
року

«07» червня 2017

бульвар Дружби Народів, 28
час проведення 11:00 год.
ГОЛОВУЄ
ГОЛОВА КОМІСІЇ ТКАЧЕНКО І.В.

ПРИСУТНІ:
ТКАЧЕНКО Ігор Валентинович – керівник апарату Національного агентства з
питань запобігання корупції, голова комісії.
ВЕРБА Олександр Сергійович – заступник керівника відділу з питань розробки
та моніторингу виконання антикорупційних програм Департаменту організації
роботи із запобігання та виявлення корупції, заступник голови комісії.
СМАГА Андрій Леонідович – головний спеціаліст відділу взаємодії з
уповноваженими підрозділами (особами) із запобігання та виявлення корупції
Департаменту організації роботи із запобігання та виявлення корупції.
БОЄЦЬКИЙ Олександр Григорович – головний спеціаліст відділу
міжнародного протоколу Департаменту організаційного та кадрового
забезпечення.
УС Ірина Геннадіївна – заступник керівника Департаменту антикорупційної
політики – керівник відділу аналізу та моніторингу імплементації
антикорупційної політики.
СУХОВІЙ Геннадій Володимирович – головний спеціаліст другого відділу
(Східний регіон) Департаменту моніторингу дотримання законодавства про
конфлікт інтересів та інших обмежень щодо запобігання корупції.
СИТНИК Олег Андрійович – заступник керівника Департаменту з питань
запобігання політичної корупції, керівник відділу з питань роботи із
політичними партіями, які одержують фінансування із державного бюджету.
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МАРОХА Володимир
Департаменту.

Миколайович

–

керівник

Адміністративного

БОЙКО Ольга Петрівна – заступник керівника Департаменту – керівник
відділу.
МАРЧЕНКО Андрій Валерійович – головний спеціаліст Відділу правового
забезпечення.
ДИВНИЧ Оксана Іванівна – завідувач Сектору внутрішнього аудиту.
ОМЕЛЬЧЕНКО
Ростислав
Юрійович
–
провідний
спеціаліст
планово-фінансового відділу, управління бухгалтерського обліку та звітності.
ЛІЖЕВСЬКИЙ Андрій Леонідович – головний спеціаліст Сектору запобігання
та виявлення корупції в НАЗК, секретар комісії.
ШКРЕБКО Тетяна Вікторівна – заступник керівника Департаменту фінансового
контролю та моніторингу способу життя – керівник відділу;
ШЕВЧЕНКО Леся Тарасівна
суспільство» (за згодою).

–

Президент

ГО

«Фундація «Відкрите

БАРБЕЛЮК Андрій Олександрович – керівник Секретаріату Громадської ради
при НАЗК (за згодою).
ВІДСУТНІ:
САЄНКО Валерій Валерійович – заступник керівника
фінансового контролю та моніторингу способу життя.

Департаменту

БАБАКІШІЄВА Гюнель Наріман кизи – Громадська організація «Центр
політичних студій та аналітики «ЕЙДОС» (за згодою).
МАРЧУК Антон Ярославович
«Антикорупційний штаб».

–

представник

громадської

організації

КУШНЕРИК Олена Володимирівна – заступник керівника Адміністративного
Департаменту, керівник відділу із забезпечення роботи державних ресурсів та
веб-ресурсів.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ
І. Схвалення порядку денного засідання Комісії з оцінки корупційних
ризиків та моніторингу виконання антикорупційної програми в
Національному агентстві з питань запобігання корупції
СЛУХАЛИ:
Інформацію Голови Комісії з оцінки корупційних ризиків та моніторингу
виконання антикорупційної програми в Національному агентстві з питань
запобігання корупції (далі – Комісія) Ткаченка І.В. про затвердження порядку
денного Комісії з оцінки корупційних ризиків та моніторингу виконання
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антикорупційної програми в Національному агентстві з питань запобігання
корупції.
УХВАЛИЛИ:
Затвердити порядок денний Комісії з оцінки корупційних ризиків та
моніторингу виконання антикорупційної програми в Національному агентстві з
питань запобігання корупції.
На момент голосування присутні 12 членів комісії.
«За» - 12
«Проти» - 0
«Утримались» - 0
«Не голосували» - 0
Рішення прийнято
ІI. Обговорення виконання заходів щодо усунення корупційних ризиків
2.1. Заслуховування членів Комісії стосовно стану виконання заходів щодо
усунення корупційних ризиків
СЛУХАЛИ:
Інформацію Голови Комісії Ткаченка І.В., заступника Голови Комісії Верби
О.С., членів Комісії стосовно стану виконання заходів щодо усунення
корупційних ризиків в діяльності Національного агентства.
УХВАЛИЛИ:
Смазі А.Л. – підготувати з урахуванням висловлених пропозицій зміни до
Антикорупційної програми Національного агентства на 2017 рік, а також щодо
внесення змін до персонального складу Комісії, в частині включення
представників Громадської ради при Національному агентстві.
На момент голосування присутні 12 членів комісії.
«За» - 12
«Проти» - 0
«Утримались» - 0
«Не голосували» - 0
Рішення прийнято
ІІІ. Різне
3.1. Щодо актуалізації Плану роботи Національного агентства на 2017 рік
СЛУХАЛИ:
Інформацію Голови Комісії Ткаченка І.В., який доручив проаналізувати План
роботи Національного агентства на 2017 рік з урахуванням заходів
передбачених Антикорупційною програмою Національного агентства на 2017
рік.
УХВАЛИЛИ:
Дивнич О.І. – надати відповідні пропозиції та зауваження керівнику апарату
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Національного агентства, Голові Комісії Ткаченку І.В., в копії секретарю
комісії Ліжевському А.Л.
На момент голосування присутні 12 членів комісії.
«За» - 12
«Проти» - 0
«Утримались» - 0
«Не голосували» - 0
Рішення прийнято
3.2. Щодо залучення Громадської ради при Національному агентстві до
опрацювання проекту Порядку обробки повідомлень про корупцію та
повідомлень про порушення вимог Закону України «Про політичні партії в
Україні», що надходять до Національного агентства
СЛУХАЛИ:
Інформацію заступника Голови Комісії Верби О.С., який запропонував
направити до Громадської ради при Національному агентстві проект Порядку
обробки повідомлень про корупцію та повідомлень про порушення вимог
Закону України «Про політичні партії в Україні», що надходять до
Національного агентства для надання своїх пропозицій та зауважень.
УХВАЛИЛИ:
Смазі А.Л. – направити до Громадської ради при Національному агентстві
проект Порядку обробки повідомлень про корупцію та повідомлень про
порушення вимог Закону України «Про політичні партії в Україні», що
надходять до Національного агентства для надання пропозицій та зауважень.
На момент голосування присутні 12 членів комісії.
«За» - 12
«Проти» - 0
«Утримались» - 0
«Не голосували» - 0
Рішення прийнято
3.3. Щодо звернення до громадських експертів
СЛУХАЛИ:
Інформацію Голови Комісії Ткаченка І.В., який доручив підготувати лист за
його підписом до Громадської ради при Національному агентстві, а також до
Президента ГО «Фундація «Відкрите суспільство» Шевченко Л.Т., з
пропозицією здійснити зовнішню оцінку потенційних корупційних ризиків при
не затвердженні Національним агентством тих чи інших проектів рішень,
підготовлених структурними підрозділами Національного агентства, без
неналежного обґрунтування прийняття таких рішень членами Національного
агентства.
УХВАЛИЛИ:
Марченку А.В. – підготувати проект відповідного листа та подати його на
підпис керівнику апарату Національного агентства, Голові Комісії Ткаченку
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І.В.
На момент голосування присутні 12 членів комісії.
«За» - 12
«Проти» - 0
«Утримались» - 0
«Не голосували» - 0
Рішення прийнято
3.4. Щодо усунення потенційних корупційних ризиків під час підготовки
проектів рішень Національного агентства
СЛУХАЛИ:
Інформацію Голови Комісії Ткаченка І.В., який доручив розробити та внести на
засідання Національного агентства проект рішення про внесення змін до
Регламенту Національного агентства в частині виключення положення щодо
можливості внесення на розгляд Національного агентства питань «З голосу», а
також забезпечення публікації на офіційному веб-сайті проектів рішень
Національного агентства, які вносяться на засідання, не пізніше трьох робочих
днів до проведення засідання, за винятком випадків, передбачених Регламентом
та іншими нормативно-правовими актами.
УХВАЛИЛИ:
Ковальову Р.М. – розробити та внести в установленому порядку на засідання
Національного агентства відповідний проект рішення.
На момент голосування присутні 12 членів комісії.
«За» - 12
«Проти» - 0
«Утримались» - 0
«Не голосували» - 0
Рішення прийнято
3.5. Щодо реалізації інформаційної політики Національним агентством
СЛУХАЛИ:
Інформацію Голови Комісії Ткаченка І.В., який доручив вивчити питання та
подати пропозиції щодо доцільності внесення змін до Регламенту
Національного агентства чи інших актів Національного агентства в частині
визначення основних положень щодо здійснення інформаційної політики
Національним агентством.
УХВАЛИЛИ:
Ус І.Г. – надати відповідні пропозиції на розгляд керівнику апарату
Національного агентства, Голові Комісії Ткаченку І.В.
На момент голосування присутні 12 членів комісії.
«За» - 12
«Проти» - 0
«Утримались» - 0
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«Не голосували» - 0
Рішення прийнято
3.6. Щодо доведення до працівників Національного агентства вимог
розпорядчих актів
СЛУХАЛИ:
Інформацію Голови Комісії Ткаченка І.В., який доручив ознайомити
працівників Національного агентства під особистий підпис з Інструкцією про
порядок доступу до службових приміщень, а також щодо порядку роботи з
інформаційними базами даних.
УХВАЛИЛИ:
Маросі В.М. – забезпечити ознайомлення працівників Національного агентства
під особистий підпис з Інструкцією про порядок доступу до службових
приміщень, а також щодо порядку роботи з інформаційними базами даних.
На момент голосування присутні 12 членів комісії.
«За» - 12
«Проти» - 0
«Утримались» - 0
«Не голосували» - 0
Рішення прийнято
3.7. Щодо необхідності розробки проекту рішення Національного агентства
з метою усунення потенційних корупційних ризиків
СЛУХАЛИ:
Інформацію Голови Комісії Ткаченка І.В., який доручив опрацювати та подати
проект Порядку здійснення моніторингу та контролю за виконанням актів
законодавства з питань етичної поведінки, запобігання та врегулювання
конфлікту інтересів у діяльності осіб, уповноважених на виконання функцій
держави або місцевого самоврядування, та прирівняних до них осіб.
УХВАЛИЛИ:
Суховію Г.В., Маркеєвій О.Д. 
– опрацювати та подати в установленому
порядку на розгляд Національного агентства відповідний проект рішення.
На момент голосування присутні 12 членів комісії.
«За» - 12
«Проти» - 0
«Утримались» - 0
«Не голосували» - 0
Рішення прийнято
3.8. Щодо усунення потенційних корупційних ризиків в діяльності
уповноважених осіб Національного агентства
СЛУХАЛИ:
Інформацію Голови Комісії Ткаченка І.В., який доручив опрацювати та подати
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пропозиції стосовно недопущення втручання членів Національного агентства в
діяльність уповноважених осіб під час виконання ними своїх повноважень.
УХВАЛИЛИ:
Маркеєвій О.Д., Суховію Г.В. 
– опрацювати та подати керівнику апарату
Національного агентства, Голові Комісії Ткаченку І.В. відповідні пропозиції.
На момент голосування присутні 12 членів комісії.
«За» - 12
«Проти» - 0
«Утримались» - 0
«Не голосували» - 0
Рішення прийнято
3.9. Щодо необхідності подання пропозицій до Національного агентства
України з питань державної служби
СЛУХАЛИ:
Інформацію Голови Комісії Ткаченка І.В., який доручив звернутись до
Національного агентства України з питань державної служби щодо
необхідності розроблення критеріїв оцінки інформації про результати
спеціальних перевірок.
УХВАЛИЛИ:
Саєнку В.В., Бойко О.П. – звернутись до Національного агентства України з
питань державної служби з відповідними пропозиціями.
На момент голосування присутні 12 членів комісії.
«За» - 12
«Проти» - 0
«Утримались» - 0
«Не голосували» - 0
Рішення прийнято

Голова Комісії
Ткаченко

І.В.

