
Додаток  

до наказу Національного агентства 

з питань запобігання корупції 

29.09.2022 № 223/22 

(у редакції наказу  

Національного агентства з питань 

запобігання корупції 

від ________2022 №_____) 

 

 

 

СКЛАД 

робочої групи з оцінювання корупційних ризиків  

у Національному агентстві з питань запобігання корупції 

 

 

НОРЕЦЬ 

Роман Юрійович 

керівник Управління внутрішнього контролю, 

голова робочої групи  

ЯЙЧУК 

Андрій Миколайович 

Керівник відділу моніторингу та оцінки 

діяльності Національного агентства 

Департаменту антикорупційної політики, 

заступник голови робочої групи 

ЩЕКАТУРІНА  

Ірина Анатоліївна 

головний спеціаліст відділу з питань 

запобігання корупції Управління внутрішнього 

контролю, секретар робочої групи 

БАЛКОВЕНКО 

Галина Іванівна 

керівник відділу контролю та підтримки 

електронного документообігу Управління 

документообігу та контролю 

БОГОЛЄПОВА 

Аліна Віталіївна 

головний спеціаліст відділу організаційного 

забезпечення Управління матеріально-

технічного забезпечення та експлуатації 

БОРИК   

Дмитро Степанович 

заступник керівника другого відділу 

Управління проведення повних перевірок 

ГЛУЩЕНКО 

Сергій Вікторович 

заступник керівника другого відділу перевірок 

Департаменту запобігання конфлікту інтересів  

КАСЬЯН  

Євген Миколайович  

керівник другого відділу Управління 

проведення обов’язкових повних перевірок 
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КЛЕПІКОВ  

Валерій Федорович 

головний спеціаліст з питань мобілізаційної 

роботи Управління по роботі з персоналом 

КУРІЦЬКИЙ  

Роман Володимирович 

керівник відділу планування, аналізу та 

узагальнення результатів роботи Департаменту 

запобігання політичній корупції 

ЛЄТОШКО  

Олександра Юріївна 

головний спеціаліст відділу бухгалтерського 

обліку та звітності Управління планово-

фінансової діяльності, бухгалтерського обліку 

та звітності  

ЛУК’ЯНЧУК  

Марина Олександрівна 

головний спеціаліст з режимно-секретної 

роботи  

МАРУЖЕНКО 

Олексій Петрович  

заступник керівника відділу забезпечення 

роботи державних реєстрів Національного 

агентства Департаменту інформаційних систем, 

аналітичної роботи  та захисту інформації 

МОСКАЛЕЦЬ  

Андрій Алідарович 

головний спеціаліст відділу загальноправової 

роботи Юридичного управління 

ОЗЕРОВА  

Інга Борисівна 

головний спеціаліст відділу двостороннього 

міжвідомчого співробітництва та обміну 

досвідом Управління міжнародного 

співробітництва 

СЕМЕНЮТА  

Євген Володимирович 

заступник керівника відділу допомоги клієнтам 

Управління допомоги у досягненні 

доброчесності 

ТУЧАК  

Олексій Миколайович 

головний спеціаліст відділу розробки і 

впровадження навчальних програм Управління 

просвітницької роботи та навчальних програм 

ХОРУНЖА  

Наталя Вікторівна 

головний спеціаліст Відділу цифрової 

трансформації та інноваційного розвитку 

ЯКИМЕНКО  

Тетяна Романівна 

головний спеціаліст з внутрішнього аудиту 

 

БІЛЕЦЬКИЙ 

Андрій Володимирович 

представник Громадської організації 

«Міждисциплінарний науково-освітній центр 

протидії корупції в Україні» (за згодою) 
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НОВАК  

Анна Олегівна 

представник Аналітичного центру «Інститут 

законодавчих ідей» (за згодою) 

ХУТОР 

Тетяна Миколаївна 

представник Громадської організації «Інститут 

законодавчих ідей» (за згодою) 

 

 

Керівник Управління 

внутрішнього контролю                  Роман НОРЕЦЬ 

 


