
ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ПРАЦІ
(ДЕРЖПРАЦІ)

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖПРАЦІ 
У ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

Н А К А З

ОА 0'і- ЛО/^_______ м. Дніпро № _______ ____________

Про утворення Комісії з оцінки 
корупційних ризиків в Головному 
управлінні Держпраці у 
Дніпропетровській області 
та затвердження її Положення

Відповідно до Закону України «Про запобігання корупції», Закону 
України «Про засади державної антикорупційної політики в Украніі 
(Антикорупційна стратегія) на 2014-2017 роки» та Методології оцінювання 
корупційних ризиків у діяльності органів влади, затвердженої рішенням 
Національного агентства з питань запобігання корупції від 02 грудня 2016 
року № 126, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 28 грудня 2016 року 
за № 1718/29848, з метою створення ефективної системи запобіганн" та 
виявлення корупції

НАКАЗУЮ:

1. Утворити Комісію з оцінки корупційних ризиків в Головному 
управлінні Держпраці у Дніпропетровській області (далі -  Комісія) та 
затвердити її склад, що додається.

2. Затвердити Положення про Комісію з оцінки корупційних ризиків в 
Головному управлінні Держпраці у Дніпропетровській області, що додається.

3. Комісії:
у термін до 13 січня 2018 року провести оцінку корупційних ризиків в 

Головному управлінні Держпраці у Дніпропетровській області згідно із 
визначеним переліком функцій і процедур та їх закріпленням за структурними 
підрозділами;

у термін®до 31 січня 2018 року підготувати звіт за результатами оцінки 
корупційних ризиків для подальшого затвердження.



4. Керівникам структурних підрозділів забезпечити невідкладне надання 
Комісії інформації, необхідної для виконання оцінки корупційних ризиків в 
Головному управлінні Держпраці у Дніпропетровській області.

5. Завідувачу сектором взаємодії зі ЗМІ, міжнародних зв’язків та з 
питань Євроінтеграції та звязків з громадськістю Кулєш О.Л. забезпечити 
оприлюднення цього наказу в рубриці «Запобігання проявам корупції» на 
офіційному веб-сайті в Головному управлінні Держпраці у Дніпропетровській 
області.

6. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

В.В. Снісар

і

Начальник  
Головного управління



ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ Головного управління
Держпраці у Дніпропетровській
області

Р6. О'/- 2018 № 6

Положення 
про Комісію з оцінки корупційних ризиків 

в Головному управлінні Держпраці у Дніпропетровській області 

І. Загальні положення

1.1. Комісія з оцінки корупційних ризиків (далі - Комісія) утворюється з 
метою оцінки корупційних ризиків, що виникають у процесі діяльності 
Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (далі -  Управління).

1.2. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією України, законами 
України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, рішенням 
Національного агентства з питань запобігання корупції від 02 грудня 2016 року 
№ 126 «Про затвердження Методології оцінювання корупційних ризиків у 
діяльності органів влади», зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 
28 грудня 2016 року за № 1718/29848 та цим Положенням.

1.3. Оцінка корупційних ризиків проводиться щорічно.
1.4. Процес оцінки корупційних ризиків в Управлінні складається з таких 

основних етапів:
1.4.1. Організаційно-підготовчі заходи;
1.4.2. Ідентифікація (виявлення та опис) корупційних ризиків;
1.4.3. Оцінка корупційних ризиків;
1.4.4. Складання звіту за результатами оцінки корупційних ризиків.

II. Основні завдання Комісії

2.1. Планування діяльності з проведення оцінки корупційних ризиків у 
процесі діяльності Управління. За необхідності переглядає цей план на різних 
етапах проведення оцінки корупційних ризиків.

2.2. Проведення аналізу зовнішнього та внутрішнього середовища Управління 
з метою виявлення ризиків у нормативно-правових актах та організаційно- 
управлінській діяльності.

2.3. Організація отримання інформації для ідентифікації (виявлення) 
корупційних ризиків шляхом використання різних джерел.

2.4. Здійснення ідентифікації (виявлення) корупційних ризиків.
2.5. Здійснення оцінки корупційних ризиків у встановленому порядку.
2.6. Підготовка звіту за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності 

Управління та пропозицій щодо вжиття заходів із усунення (зменшення рівня) 
виявлених коруйційних ризиків.

2.7. Взаємодія з громадськими організаціями, об'єднаннями, іншими 
інститутами громадянського суспільства з питань, віднесених до компетенції 
Комісії.
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III. Права Комісії

3.1. Одержувати в установленому порядку від структурних підрозділів 
Управління інформацію, необхідну для виконання поставлених перед Комісією 
завдань.

3.2. Заслуховувати в межах повноважень посадових осіб Управління із питань, 
що належать до компетенції Комісії.

3.3. Залучати в установленому законодавством порядку до роботи Комісії 
інших працівників Управління, які не входять до її складу, але можуть надати 
інформацію для здійснення об’єктивної та якісної оцінки корупційних ризиків, 
представників громадськості та експертів.

3.4. Вносити керівництву Управління пропозиції щодо вдосконалення роботи 
з питань запобігання та виявлення корупції.

IV. Склад та порядок утворення Комісії

4.1. Комісія утворюється у складі голови, секретаря та членів Комісії.
4.2. Склад Комісії затверджується наказом начальника Управління.
4.3. Комісію очолює голова Комісії. У разі відсутності голови Комісії його 

обов'язки виконує секретар Комісії.
4.4. Голова Комісії:
4.4.1.Організовує роботу Комісії та забезпечує для цього необхідні умови;
4.4.2. Затверджує робочий план з проведення оцінки корупційних ризиків (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, строк проведення оцінки корупційних ризиків по 
кожному об’єкту);

4.4.3. Визначає перелік питань для розгляду на засіданні Комісії;
4.4.4. Забезпечує усім присутнім на засіданні членам Комісії можливість 

узяти участь в обговоренні питань порядку денного та висловити свою думку.
4.5. Секретар Комісії -  головний спеціаліст з питань протидії корупції:
4.5.1. Розробляє проекти порядку денного засідання Комісії;
4.5.2. Інформує членів Комісії та запрошених осіб про дату, час і місце 

проведення засідання Комісії та порядок денний;
4.5.3. Оформляє протоколи засідання Комісії;
4.5.4. Розробляє проекти інших документів, необхідних для забезпечення 

роботи Комісії.
4.6. Члени Комісії зобов’язані:
4.6.1. Брати участь у засіданнях Комісії;
4.6.2. Дотримуватися вимог цього Положення та забезпечувати виконання 

рішень Комісії;
4.6.3. Бути неупередженими та об’єктивними;
4.6.4. Не допускати розголошення конфіденційної інформації, що стала їм 

відома у зв’язку з виконанням своїх функцій;
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4.6.5. Не допускати конфлікту інтересів;
4.6.6 Сумлінно виконувати свої обов’язки;
4.6.7. Дотримуватися високої культури спілкування.

V. Порядок роботи Комісії

5.1. Основною формою роботи Комісії є засідання, які проводяться перед 
підготовкою або переглядом ймовірних корупційних ризиків. Засідання Комісії 
проводяться за ініціативи голови Комісії.

5.2. Засідання Комісії є правомочним, якщо на ньому присутні не менш як дві 
третини її членів.

5.3. Рішення Комісії приймається простою більшістю голосів та 
оформлюється протоколом засідання. У разі рівного розподілу голосів вирішальним 
є голос голови Комісії.

5.4. У протоколі зазначається список присутніх на засіданні Комісії, питання, 
які розглядалися, та рішення, прийняті за результатами обговорення відповідного 
питання, із зазначенням результатів голосування.

5.5. Кожен член Комісії має право внести до протоколу свої пропозиції та 
зауваження з питання, яке розглядалося на засіданні.

5.6. Рішення Комісії оформляється протоколом, який підписується присутніми 
на засіданні членами Комісії не пізніше ніж протягом трьох робочих днів після 
проведення засідання і зберігається у секретаря Комісії.

5.7. Рішення Комісії, прийняті в межах її повноважень, мають 
рекомендаційний характер.



Склад
Комісії з оцінки корупційних ризиків 

в Головному управлінні Держпраці у Дніпропетровській області

Прізвище, ім’я по батькові Посада

Корольов Костянтин Валерійович
Заступник начальника Г оловного 
управління, голова Комісії

Бутильський Олександр 
Олександрович

Головний спеціаліст з питань протидії 
корупції, секретар Комісії

Члени комісії:

Толстогузов Андрій Борисович Начальник управління з питань праці

Бланк Сергій Володимирович

Начальник відділу з питань додержання 
законодавства про працю, застрахованих 
осіб, зайнятість, працевлаштування 
інвалідів та з питань дитячої праці у 
Дніпропетровському регіоні

Романів. Вікторія Савівна

Начальник відділу з питань додержання 
законодавства про працю, застрахованих 
осіб, зайнятість, працевлаштування 
інвалідів та з питань дитячої праці у 
Криворізькому регіон

Коробка Анатолій Іванович

Начальник відділу з питань додержання 
законодавства про працю, застрахованих 
осіб, зайнятість, працевлаштування 
інвалідів та з питань дитячої праці у 
Нікопольському

Соловйова Ольга Вікторівна

Начальник відділу з питань додержання 
законодавства про працю, застрахованих 
осіб, зайнятість, працевлаштування 
інвалідів та з питань дитячої праці у 
Дніпродзержинському регіоні

Чубенко-Салко Ірина 
Володимирівна

Начальник відділу з питань додержання 
законодавства про працю, застрахованих 
осіб, зайнятість, працевлаштування 
інвалідів та з питань дитячої праці у 
Павлоградському регіоні

Біла Олена Іванівна Начальник відділу з питань гігієни праці

Федій Михайло Михайлович
Начальник відділу з питань експертизи 
умов праці

Маціяко Володимир Васильович Начальник управління нагляду в

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ Г оловного управління 
Держпраці у Дніпропетровській 
області
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промисловості і на об’єктах підвищеної 
небезпеки

Бондаренко Ольга Василівна
Начальник відділу нагляду у металургії та 
машинобудуванні

Воловицький Андрій Іванович

Начальник відділу нагляду у будівництві, 
енергетиці, за об’єктами котлонагляду та 
підйомними спорудами

Філіпков Сергій Васильович

Начальник відділу нагляду у 
агропромисловому комплексі та 
соціально-культурній сфері

Артеменко Андрій Юрійович
Начальник відділу нагляду на транспорті 
та у звязку

Пасько Віктор Анатолійович
Заступник начальника відділу нагляду у 
хімічній промисловості

Пузіков Олександр Костянтинович

Заступник начальника управління - 
начальник відділу газової промисловості

Волохов Олександр Юрійович
Начальник Криворізького 
гірничопромислового управління

Рябіка Андрій Борисович Начальник відділу нагляду у 
гірничорудній промисловості

Бондар Данило Андрійович Начальник відділу нагляду у 
гірничодобувній промисловості

Озерян Валентин Іванович Начальник відділу нагляду в 
промисловості та за об’єктами підвищеної 
небезпеки

Губаренко Володимир 
Станіславович

Начальник відділу нагляду у металургії, 
машинобудуванні, котлонагляді та за 
підйомними спорудами

Крилов Юрій Валер’янович Начальник відділу гірничотехнічного 
нагляду у вугільній промисловості у м. 
Павлоград

Соломка Марина Ярославівна Г оловний спеціаліст-юрисконсульт 
відділу юридичного забезпечення

Полякова Алла Вікторівна Начальник відділу- головний бухгалтер
Злигостєв Дмитро Юрійович Начальник відділу інспекційної діяльності 

та розслідування нещасних випадків на 
виробництві

Велика Аліса Іллівна Начальник відділу персоналу
Стеценко Олена Олександрівна Начальник відділу експертної роботи, 

ринкового нагляду та надання 
адміністративних послуг

Сінчук Тетяна Леонідівна Завідувач сектором документального 
забезпечення та контролю



Кулєш Оксана Леонтіївна Завідувач сектором взаємодії зі ЗМІ, 
міжнародних зв’язків та з питань 
Євроінтеграції та звязків з громадськістю

Гненна Лілія Григорівна Завідувач сектором звернення громадян та 
доступу до публічної інформації


