
ПРОТОКОЛ № 3 

засідання Комісії з оцінки корупційних ризиків у Державній службі фінансового 

моніторингу України 
м. Київ                                                                                          18 квітня 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; 
Духота А.Г. – заступник начальника Управління - начальник відділу планування та організації 
виконання бюджету Управління планування, виконання бюджету, бухгалтерського обліку та роботи 
з персоналом; 
Складанний В.М. - начальник Юридичного управління; 

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. 

Відсутні з поважних причин: Хоменко А.П. - начальник Управління контролю та адміністративно-
господарської роботи. 

Всього присутніх на засіданні Комісії - 10 осіб. 
Комісія правомочна приймати рішення з порядку денного.  
ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 
1. Про схвалення додатку 1 Опису  ідентифікованих корупційних ризиків у діяльності Державної 
служби фінансового моніторингу України, чинники корупційних ризиків та можливі наслідки 
корупційного правопорушення чи правопорушення, пов’язаного з корупцією та додатку 2 Таблиці 

оцінених корупційних ризиків та заходів щодо їх усунення до Звіту за результатами оцінки 
корупційних ризиків у діяльності Державної служби фінансового моніторингу України у 2019 році.  
2. Розгляд  та схвалення звіту за результатами оцінки корупційних ризиків  у діяльності Державної 
служби фінансового моніторингу України у 2019 році. 
СЛУХАЛИ ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 
Гаєвського І.М., який зазначив, що на підставі пункту 1 наказу  Держфінмоніторингу від 15.03.2019   
№ 27 «Про організацію проведення оцінки корупційних ризиків» та пункту 5 плану роботи Комісії 

з оцінки корупційних ризиків у Держфінмоніторингу на 2019 рік, члени комісії на попередньому 
засіданні схвали проекти ідентифікованих корупційних ризиків у діяльності Держфінмоніторингу 

визначених у додатках 1, 2 до Звіту за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності 
Державної служби фінансового моніторингу України у 2019 році. 
На веб-сайті Держфінмоніторингу у розділі «Запобігання корупції» для громадського обговорення 
були розміщені: 
Додаток 1до Звіту за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності Державної служби 

фінансового моніторингу України у 2019 році - Опис  ідентифікованих корупційних ризиків у 
діяльності Державної служби фінансового моніторингу України, чинники корупційних ризиків та 
можливі наслідки корупційного правопорушення чи правопорушення, пов’язаного з корупцією; 
Додаток 2 до Звіту за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності Державної служби 
фінансового моніторингу України у 2019 році - Таблиця оцінених корупційних ризиків та заходів 
щодо їх усунення. 

У розділі «Новини» розміщено повідомлення про публічне громадське обговорення проекту 
оцінених корупційних ризиків та заходів щодо їх усунення у діяльності Держфінмоніторингу на 2019 
рік.  
Представники громадських організацій були запрошені на сьогоднішнє засідання комісії, однак 
заявок на участь у обговорені проектів ідентифікованих корупційних ризиків у діяльності 
Держфінмоніторингу на 2019 рік не надходило.  

Члени комісії провели обговорення ідентифікованих корупційних ризиків у Держфінмоніторингу на 

2019 рік. 
Аніскова В.Є. який запропонував схвалити ідентифіковані корупційні ризики визначені у таблиці 
Опису  ідентифікованих корупційних ризиків у діяльності Держфінмоніторингу та Таблиці оцінених 
корупційних ризиків та заходів щодо їх усунення.  
ВИРІШИЛИ:  
1. Схвалити ідентифіковані корупційні ризики визначені 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 оцінені корупційні ризики та заходи щодо їх усунення  (додаток 2 до Звіту за 
результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності Державної служби фінансового 
моніторингу України у 2019 році). 



ГОЛОСУВАЛИ:  

«ЗА» - 10.  «ПРОТИ» - 0.  «УТРИМАЛИСЬ» – 0. 

СЛУХАЛИ ПО ДРУГОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 
Гаєвського І.М., який зазначив, що за результатами проведеної оцінки корупційних ризиків у 
Держфінмоніторингу, та на підставі абзацу другого пункту 1 наказу  Держфінмоніторингу від 
15.03.2019  № 27 «Про організацію проведення оцінки корупційних ризиків», підготовлений звіт, 
проект якого розданий членам Комісії для обговорення, схвалення та подання Голові на 

затвердження. 
Аніскова В.Є., який повідомив, що у оцінці корупційних ризиків та у складанні проекту звіту за 
результатами оцінки корупційних ризиків приймали участь всі відокремлені структурні підрозділи 
Держфінмоніторингу, які очолюють члени Комісії. Запропонував членам Комісії схвалити Звіт за 
результатами оцінки корупційних ризиків  у діяльності Державної служби фінансового моніторингу 
України у 2019 році. 
ВИРІШИЛИ:  

1. Схвалити Звіт за результатами оцінки корупційних ризиків  у  діяльності Державної служби 
фінансового моніторингу України у 2019 році. 
2. Доручити секретарю комісії Аніскову В.Є. оприлюднити  Звіт за результатами оцінки корупційних 
ризиків  у  діяльності Державної служби фінансового моніторингу України у 2019 році, додатки 1, 
2 до Звіту на веб-сайті Держфінмоніторингу. 

ГОЛОСУВАЛИ:  
«ЗА» - 10.  «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 

 

 

 


