
ПРОТОКОЛ № 2 

засідання Комісії з оцінки корупційних ризиків у Державній службі 

фінансового моніторингу України 
 

м. Київ                                                                                         27 березня 2019 року 

ПРИСУТНІ:  

ГОЛОВА КОМІСІЇ – Гаєвський І.М. - перший заступник Голови; 

ЧЛЕНИ КОМІСІЇ: 

Хилюк В.П. - директор Департаменту фінансових розслідувань; 

Глущенко О.О. - директор Департаменту координації системи фінансового 

моніторингу; 

Давидюк В.С. -  директор Департаменту інформаційних технологій; 

Поплевічева Н.Г. - начальник Управління планування, виконання бюджету, 

бухгалтерського обліку та роботи з персоналом; 

Складанний В.М. - начальник Юридичного управління; 

Хоменко А.П. - начальник Управління контролю та адміністративно-

господарської роботи; 

Оприсок А.О. – начальник Управління міжнародного співробітництва; 

Коноваленко В.С. - завідувач Сектору режиму та безпеки; 

Киричок І.М. - головний спеціаліст з питань проведення внутрішнього аудиту. 

СЕКРЕТАР КОМІСІЇ - Анісков В.Є., головний спеціаліст з  питань запобігання 

та виявлення корупції. 

Всього присутніх на засіданні Комісії - 11 осіб. 

Комісія правомочна приймати рішення з порядку денного.  

ПРИСУТНІ:  

 Калустова Катерина Віталіївна - Голова Громадської ради Держфінмоніторингу, 

Віце-президент Національної асоціації кредитних спілок України,  

Дмитренко Тетяна Леонідівна - член Громадської ради Держфінмоніторингу, 

представник Асоціації «Український національний комітет Міжнародної 

Торгової Палати», Голова Комітету з міжнародної співпраці Громадської ради 

при Міністерстві фінансів України. 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Про розгляд та схвалення проведеної у Держфінмоніторингу оцінки 

корупційних ризиків.  

СЛУХАЛИ: 

Гаєвського І.М., про виконання пункту 1 плану роботи Комісії з оцінки 

корупційних ризиків у Держфінмоніторингу на 2019 рік, та про результати 

проведення членами Комісії оцінки корупційних ризиків відповідно до 



Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади, 

затвердженої рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції 

від 02.12.2016 року № 126, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 

28.12.2016 року за № 1718/29848. 

Гаєвський І.М. оголосив ідентифіковані корупційні ризики у діяльності 

Держфінмоніторингу та заходи щодо їх усунення, проекти  яких роздані 

членам комісії. 

Члени комісії провели обговорення проектів ідентифікованих корупційних 

ризиків у Держфінмоніторингу на 2019 рік. 

 

Аніскова В.Є. який запропонував схвалити проекти ідентифікованих 

корупційних ризиків визначених у таблиці Опису  ідентифікованих 

корупційних ризиків у діяльності Держфінмоніторингу та таблиці оцінених 

корупційних ризиків та заходів щодо їх усунення. 

ВИРІШИЛИ:  

1. Схвалити проект ідентифікованих корупційних ризиків визначених у 

таблиці Опису ідентифікованих корупційних ризиків у діяльності 

Держфінмоніторингу (додаток 1 до Звіту за результатами оцінки корупційних 

ризиків у діяльності Державної служби фінансового моніторингу України у 

2019 році).  

2. Схвалити проект оцінених корупційних ризиків та заходів щодо їх 

усунення (додаток 2 до Звіту за результатами оцінки корупційних ризиків у 

діяльності Державної служби фінансового моніторингу України у 2019 році). 

3. Доручити секретарю комісії Аніскову В.Є. оприлюднити проекти додатків 

1, 2 до Звіту за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності 

Державної служби фінансового моніторингу України у 2019 році на веб-сайті 

Держфінмоніторингу для обговорення з громадськістю. 

ГОЛОСУВАЛИ:  

«ЗА» - 11.  «ПРОТИ» - 0.  «Утримались» – 0. 

 

ГОЛОВА КОМІСІЇ                                                                             І. ГАЄВСЬКИЙ  

 

СЕКРЕТАР КОМІСІЇ                                                                              В. АНІСКОВ  

 

ЧЛЕНИ КОМІСІЇ: 

____________________________В. ХИЛЮК 

 

_________________________О. ГЛУЩЕНКО  

 

__________________________В. ДАВИДЮК 



 

______________________Н. ПОПЛЕВІЧЕВА 

 

______________________В. СКЛАДАННИЙ 

  

__________________________А. ХОМЕНКО 

 

___________________________А. ОПРИСОК 

 

_____________________В. КОНОВАЛЕНКО 

 

____________________________І. КИРИЧОК 

 

 

 

 

 

 


