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УКРАЇНА
ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА ;

РІШЕННЯ

2017 р. сесія 7 скликання
t*

Про підготовку проекту Антикорупційної програми % 
Вінницької обласної Ради 

на 2017-2020 роки

Відповідно до статті 43 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 грудня 2016 року № 126, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 
28 грудня 2016 року за № 1718/29848, з метою підготовки проекту 
Антикорупційної програми, обласна Рада ВИРІШИЛА:

1. Утворити Комісію з оцінки корупційних ризиків у Вінницькій 
обласній Раді та підготовки Антикорупційної програми Вінницької обласної 
Ради на 2017-2020 роки (далі - Комісія) у складі, згідно з додатком 1.

2. Затвердити Положення про Комісію з оцінки корупційних ризиків у 
Вінницькій обласній Раді та підготовки Антикорупційної програми 
Вінницької обласної Ради на 2017-2020 роки (додаток 2).

3. Доручити Комісії:
- провести оцінку корупційних ризиків у Вінницькій обласній Раді та за 

результатами роботи підготувати звіт, у термін не пізніше 60 днів з дня її 
утворення;

- розробити проект Антикорупційної програми Вінницької обласної 
Ради на 2017-2020 роки та внести його, в установленому Регламентом роботи 
обласної Ради 7 скликання порядку, на розгляд постійних комісій обласної 
Ради та сесії обласної Ради.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 
обласної Ради з питань законності, боротьби з корупцією, люстрації, 
регламенту та депутатської етики (Вигонюк A.B.).

Голова обласної Ради А. ОЛІЙНИК



Додаток 1
до рішення__сесії
обласної Ради 7 скликання 
від___________ 2017 року № __

СКЛАД
Комісії з оцінки корупційних ризиків у Вінницькій обласній Раді та 

підготовки Антикорупційної програми Вінницької обласної Ради
на 2017-2020 роки

ХМІЛЬ
Ігор Вікторович 

ВИГОНЮК
Андрій Володимирович

ШАМАТІЄНКО 
Олена Петрівна

заступник керівника виконавчого апарату 
обласної Ради, голова Комісії;

голова постійної комісії обласної Ради з 
питань законності, боротьби з корупцією, 
люстрації, регламенту та депутатської етики, 
депутат обласної Ради 7 скликання, 
заступник голови Комісії;

завідувач сектору по зв’язках з органами 
місцевого самоврядування управління 
організаційного забезпечення діяльності Ради 
та зв’язків з органами місцевого 
самоврядування виконавчого апарату 
обласної Ради, секретар Комісії;

Члени Комісії:

БАРЦЬОСЬ
Володимир Васильович

БІЛОЗІР
Лариса Миколаївна

БОРОДІЙ 
Олексій Ігорович

голова постійної комісії обласної Ради з 
питань агропромислового комплексу і 
земельних відносин, депутат обласної Ради 7 
скликання;

голова постійної комісії обласної Ради з 
питань місцевого самоврядування та 
адміністративно-територіального устрою, 
євроінтеграції, міжнародного і
міжрегіонального співробітництва, депутат 
обласної Ради 7 скликання;

голова постійної комісії обласної Ради з 
питань учасників АТО, бойових дій, 
Революції гідності, волонтерського* руху та 
зв’язків з громадськістю, депутат обласної 
Ради 7 скликання;



ВАСИЛЬЧУК
Олександр
Володимирович

КОВАЛЬОВ 
Андрій Євгенович

КРИСЬКО
Володимир Григорович

МАРТЬЯНОВ 
Максим Петрович

МАЗУР
Геннадій Федорович

МАСЛЕНШКОВ 
Олександр Г еоргійович

МЕЛЬНИК 
Андрій Юрійович

МОРОЗОВА 
Наталія Іванівна

МУСІЄНКО 
Тетяна Михайлівна

ОЛІЙНИК 
Алла Михайлівна

ПАСІКОВА 
Тетяна Дмитрівна

голова Міжфракційного депутатського 
об’єднання „Антикорупційний рух” у 
Вінницькій обласній Раді, депутат обласної 
Ради 7 скликання;

голова постійної комісії обласної Ради з 
питань житлово-комунального * господарства, 
енергоефективності та енергозбереження, 
депутат обласної Ради 7 скликання;

голова постійної комісії обласної Ради з 
питань охорони навколишнього природного 
середовища, екологічної безпеки та 
раціонального використання надр, депутат 
обласної Ради 7 скликання;

начальник відділу аналізу обласних програм 
та координації роботи з учасниками АТО і 
членами їх сімей виконавчого апарату 
обласної Ради;

голова постійної комісії обласної Ради з 
питань бюджету, фінансів та обласних 
програм, депутат обласної Ради 7 скликання;

голова постійної комісії обласної Ради з 
питань регулювання комунальної власності та 
приватизації, депутат обласної Ради 7 
скликання;

голова постійної комісії обласної Ради з 
питань будівництва, розвитку населених 
пунктів, транспорту та зв’язку, депутат 
обласної Ради 7 скликання;

голова Громадської ради при Вінницькій 
обласній Раді;

начальник відділу з відділу з питань 
персоналу виконавчого апарату обласної 
Ради;

начальник управління юридичного 
забезпечення виконавчого апарату обласної 
Ради;
начальник управління з загальних питань 
виконавчого апарату обласної Ради;



ПОЛІЩУК 
Андрій Леонідівна

РЕДЬКО 
Тетяна Василівна

РОМАНЕЦЬ 
Олег Павлович

РОШТАБІГА 
Павло Валерійович

СТАНІСЛАВЕНКО 
Людмила Анатоліївна

ФЕДОРИШИН 
Василь Семенович

ХРЕБТІЙ
Ярослав Віталійович

ЦОКУР
Людмила Прокопівна

ЯРЕМЕНКО 
Тетяна Федорівна

ЯРОШИНСЬКА 
Ірина Степанівна

голова постійної комісії обласної Ради з 
питань розвитку промисловості і 
підприємництва, інвестиційної та
регуляторної політики, депутат обласної Ради 
7 скликання;

голова постійної комісії обласної Ради з 
питань свободи слова, інформаційного 
простору та реформування державних і 
комунальних друкованих засобів масової 
інформації, депутат обласної. Ради 7 
скликання;

начальник управління організаційного 
забезпечення діяльності Ради та зв’язків з 
органами місцевого самоврядування 
виконавчого апарату обласної Ради;

начальник відділу контролю виконавчого 
апарату обласної Ради;

голова постійної комісії обласної Ради з 
питань освіти, .культури, сім’ї та молоді, 
спорту і туризму, духовності та історичної 
спадщини, депутат обласної Ради 7 
скликання;

начальник управління спільної комунальної 
власності територіальних громад Вінницької 
області;

голова постійної комісії обласної Ради з 
питань охорони здоров’я, соціального захисту 
та зайнятості населення, депутат обласної 
Ради 7 скликання;

начальник управління фінансового 
забезпечення виконавчого апарату обласної 
Ради;

керуючий справами виконавчого апарату 
обласної Ради;

начальник управління аналітично- 
інформаційної роботи виконавчого апарату 
обласної Ради.



Додаток 2
до рішення__сесії
обласної Ради 7 скликання 
від___________ 2017 року № __

ПОЛОЖЕННЯ
про Комісію з оцінки корупційних ризиків у Вінницькій обласній Раді та 

підготовки Антикорупційної програми Вінницької обласної Ради
на 2017-2020 роки

1. Це положення визначає порядок провадження діяльності Комісії з 
оцінки корупційних ризиків у Вінницькій обласній Раді та підготовки 
Антикорупційної програми Вінницької обласної Ради на 2017-2020 роки 
(далі -  Комісія).

2. Комісія є постійно діючим колегіальним органом, який провадить свою 
діяльність на громадських засадах.

3. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом 
України “Про запобігання корупції”, Методологією оцінювання корупційних 
ризиків у діяльності органів влади, затвердженою рішенням Національного 
агентства з питань запобігання корупції, цим Положенням та іншими 
нормативно-правовими актами.

4. Основним завданням Комісії є проведення оцінки корупційних ризиків 
у Вінницькій обласній Раді та підготовка проекту Антикорупційної програми 
Вінницької обласної Ради на 2017-2020 роки.

5. До складу Комісії включаються голови постійних комісій обласної 
Ради, керівники депутатських груп, керівники структурних підрозділів 
виконавчого апарату Вінницької обласної Ради, які володіють знаннями про 
виробничі процеси і особливості організаційно-управлінської діяльності, 
а також до її роботи можуть долучатися представники громадськості та 
експерти (за згодою).

7. Комісія складається з голови, заступника голови, секретаря та членів 
комісії.

8. Склад Комісії затверджується рішенням Вінницької обласної Ради.

9. Голова Комісії організовує її роботу і відповідає за виконанням 
покладених на Комісію завдань та функцій, головує на її засіданнях та 
визначає коло питань, що підлягають розгляду.

10. Процес оцінки корупційних ризиків складається з таких основних 
етапів:

- організаційно-підготовчі заходи;



- ідентифікація (виявлення) корупційних ризиків;
- оцінка корупційних ризиків, складання звіту за результатами оцінки 

корупційних ризиків.
11. Комісія, відповідно до об’єктів оцінки корупційних ризиків, складає 

робочий план оцінки корупційних ризиків, який затверджується її головою.
У робочому плані відображається інформація про:

- об’єкти оцінки корупційних ризиків;
- джерела інформації для проведення оцінки корупційних ризиків;

- методи та способи оцінки корупційних ризиків;
- осіб, відповідальних за проведення оцінки корупційних ризиків 

по кожному об’єкту;
- строки проведення оцінки корупційних ризиків по кожному об’єкту.
Робочий план за необхідності може корегуватися Комісією на різних 

етапах здійснення оцінки корупційних ризиків.

12. Комісія для здійснення своїх повноважень має право:

1) одержувати від посадових осіб Вінницької обласної Ради інформацію, 
документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на Комісію 
завдань;

2) залучати в установленому порядку для участі у вивченні окремих 
питань фахівців, експертів, зокрема міжнародних, а також інших працівників 
виконавчого апарату;

3) здійснювати інші заходи для реалізації повноважень, визначених цим 
Положенням.

13. Члени Комісії мають право:

1) ознайомлюватися з матеріалами, що належать до повноважень Комісії;
2) висловлювати свою позицію під час засідання Комісії та брати участь 

у прийнятті рішень шляхом голосування;

3) ініціювати, в разі потреби, скликання засідання Комісії;

4) здійснювати інші повноваження, які пов’язані із забезпеченням 
діяльності Комісії, відповідно до цього Положення.

14. Члени Комісії зобов’язані:

1) брати участь у засіданнях Комісії;

2) дотримуватися вимог цього Положення та забезпечувати виконання 
рішень Комісії;

3) бути неупередженими та об’єктивними;

4) не допускати розголошення конфіденційної інформації, що стала їм 
відома у зв’язку з виконанням своїх функцій;

5) не допускати конфлікту інтересів;



6) сумлінно виконувати свої обов’язки;
7) дотримуватися високої культури спілкування.
15. Організаційною формою діяльності Комісії є засідання. Засідання 

Комісії вважається правомочним, якщо в ньому бере участь більшість від 
загального складу Комісії.

16. Засідання Комісії обов’язково проводяться перед підготовкою або 
переглядом Антикорупційної програми Вінницької обласної Ради. Засідання 
Комісії проводяться за ініціативою голови, співголови Комісії.

17. Рішення Комісії приймається відкритим голосуванням більшістю 
голосів присутніх на засіданні членів Комісії.

18. Рішення Комісії оформляється протоколом, який підписується 
присутніми на засіданні членами Комісії не пізніше ніж протягом трьох 
робочих днів після проведення засідання і зберігається у відділі з питань 
документального забезпечення, протокольної роботи та звернень громадян 
виконавчого апарату обласної Ради.

19. За результатами оцінки корупційних ризиків у Вінницькій обласній 
Раді Комісія готує звіт, який затверджується рішенням Вінницької обласної 
Ради та включається до проекту Антикорупційної програми Вінницької 
обласної Ради на відповідний період.

20. З врахуванням звіту, Комісія готує проект Антикорупційної 
програми Вінницької обласної Ради на 2017-2020 роки для розгляду на 
засіданнях постійних комісій обласної Ради та на пленарному засіданні сесії 
обласної Ради в порядку, встановленому Регламентом Вінницької обласної 
Ради 7 скликання.


