
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 № 4 
 
м. Київ «27» вересня 2017     
року 
 
бульвар Дружби Народів, 28 
час проведення 15:00 год. 
 

ГОЛОВУЄ 
ГОЛОВА КОМІСІЇ ТКАЧЕНКО І.В. 

 
ПРИСУТНІ ЧЛЕНИ КОМІСІЇ: 
ТКАЧЕНКО Ігор Валентинович – керівник апарату Національного агентства з         
питань запобігання корупції, голова комісії. 
СМАГА Андрій Леонідович – головний спеціаліст відділу з питань розробки та           
моніторингу виконання антикорупційних програм Департаменту організації      
роботи із запобігання та виявлення корупції, заступник голови комісії. 
ЛІЖЕВСЬКИЙ Андрій Леонідович – головний спеціаліст Сектору запобігання        
та виявлення корупції в НАЗК, секретар комісії. 
БЕРДНІКОВА Катерина Вадимівна – керівник відділу міжнародного протоколу        
Департаменту організаційного та кадрового забезпечення.  
ОМЕЛЬЧЕНКО Ростислав Юрійович – провідний спеціаліст      
планово-фінансового відділу, управління бухгалтерського обліку та звітності. 
МАРУЖЕНКО Олексій Петрович – заступник керівника відділу із забезпечення         
роботи державних реєстрів та веб-ресурсів НАЗК Адміністративного       
департаменту. 
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. 
СУХАЦЬКИЙ Андрій Петрович – головний спеціаліст 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. 
БАРБЕЛЮК Андрій Олександрович – керівник Секретаріату Громадської ради        
при НАЗК (за згодою). 
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БАБАКІШІЄВА Гюнель Наріман кизи – Громадська організація «Центр        
політичних студій та аналітики «ЕЙДОС» (за згодою). 
ШЕВЧЕНКО Леся Тарасівна – Президент ГО «Фундація «Відкрите        
суспільство» (за згодою).  
 
ВІДСУТНІ ЧЛЕНИ КОМІСІЇ: 
ДИВНИЧ Оксана Іванівна – завідувач Сектору внутрішнього аудиту. 
МАРЧЕНКО Андрій Валерійович – головний спеціаліст Відділу правового        
забезпечення. 
ЯКОВЕНЧУК Інна Василівна – головний спеціаліст першого відділу (м. Київ)          
Департаменту фінансового контролю та моніторингу способу життя; 
МАРЧУК Антон Ярославович – представник громадської організації       
«Антикорупційний штаб» (за згодою). 
 

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         
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 11 членів комісії. 
«За» - 11 
«Проти» - 0 
«Утримались» - 0 
«Не голосували» - 0 
Рішення прийнято 
 
ІI. Обговорення виконання заходів щодо усунення корупційних ризиків        
протягом ІІІ кварталу 2017 року. Заслуховування членів Комісії стосовно         
стану виконання заходів щодо усунення корупційних ризиків 
СЛУХАЛИ:  
Інформацію Голови Комісії Ткаченка І.В., заступника Голови Комісії  
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Смаги А.Л., 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 в частині зміни          
пріоритетності окремих корупційних ризиків. 
На момент голосування присутні 11 членів комісії. 
«За» - 11 
«Проти» - 0 
«Утримались» - 0 
«Не голосували» - 0 
Рішення прийнято 
 
ІІІ. Різне 
 

Щодо наявності потенційних корупційних ризиків в частині недостатнього        
унормування питання щодо визначення керівника державної служби в        
апараті Національного агентства з питань запобігання корупції. 
СЛУХАЛИ:  
Інформацію Голови Комісії Ткаченка І.В., який поінформував присутніх про         
суперечності між положеннями законів України «Про запобігання корупції» та         
«Про державну службу», що створюють потенційний корупційний ризик в         
частині недостатнього унормування питання визначення керівника державної       
служби в апараті Національного агентства з питань запобігання корупції та          
пов’язані з цим ризики.  
 
На момент голосування присутні 11 членів комісії. 
«За» - 4 
«Проти» - 0 
«Утримались» - 7 
«Не голосували» - 0 
Рішення не прийнято 
 
 
 
Голова комісії І.В. 
Ткаченко 
 
 
 
Секретар комісії                А.Л. 
Ліжевський 


