
ПРОТОКОЛ № 1 

засідання Комісії з оцінки корупційних ризиків у Державній службі 

фінансового моніторингу України 

 

м. Київ                                                                                   30 січня 2018 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; 

Старчевський С.Г. - заступник директора 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; 

Попик В.В. – заступник начальника Управління – начальник відділу роботи з 

міжнародними організаціями Управління міжнародного співробітництва; 

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

Миронець А.В. - 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.  

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Затвердження плану роботи комісії з оцінки корупційних ризиків  у 

Держфінмоніторингу на 2018 рік. 

СЛУХАЛИ ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 

Гаєвського І.М., який повідомив членів комісії про те, що відповідно до наказу  

Держфінмоніторингу від 24.01.2018  № 14 «Про організацію проведення оцінки 

корупційних ризиків та розробки антикорупційної програми 

Держфінмоніторингу на 2018 рік» Комісії, у встановлені наказом строки, 

необхідно провести оцінку корупційних ризиків, та затвердити Антикорупційну 

програму у Держфінмоніторингу на 2018 рік. 



Відповідно до Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності 

органів влади, затвердженої рішенням Національного агентства з питань 

запобігання корупції від 02.12.2016 № 126, зареєстрованим в Міністерстві 

юстиції України 28.12.2016 за № 1718/29848,  запропонував членам Комісії 

схвалити робочий план з оцінки корупційних ризиків у Держфінмоніторингу 

розроблений Головою комісії та розданий членам комісії.  

ВИРІШИЛИ:  

Схвалити  робочий план з оцінки корупційних ризиків у 

Держфінмоніторингу на 2018 рік, якій є невід’ємною частиною цього 

протоколу. 

ГОЛОСУВАЛИ:  

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

 

ГОЛОВА КОМІСІЇ                                                                               Гаєвський І.М.  

 

СЕКРЕТАР КОМІСІЇ                                                                              Анісков В.Є. 

ЧЛЕНИ КОМІСІЇ: 

 

Хилюк В.П. ____________________________ 

Глущенко О.О. _________________________ 

Старчевський С.Г._______________________ 

Поплевічева Н.Г. _______________________ 

Складанний В.М. _______________________ 

Хоменко А.П. __________________________ 

Попик  В.В.____________________________ 

Коноваленко В.С._______________________ 

Миронець А.В. _________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


