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ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСНА ВІЙСЬКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

від  ________________ 20 ___ року      м. Тернопіль        №  _______________

Про проведення оцінювання
корупційних ризиків у діяльності
обласної військової адміністрації

Відповідно до законів України ,,Про місцеві державні адміністрації”, ,,Про 
запобігання корупції”, ,, Про правовий режим воєнного стану”,, ,Про засади 
державної антикорупційної політики на 2021-2025 роки”, указів Президента 
України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 ,,Про введення воєнного стану в 
Україні” і № 68/2022 ,,Про утворення військових адміністрацій”, від                                    
7 листопада 2022 року № 757/2022 ,,Про продовження строку дії воєнного стану 
в Україні”, наказу Національного агентства з питань запобігання корупції від 
28 грудня 2021 року № 830/21 ,,Про затвердження Методології управління 
корупційними ризиками”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 
лютого 2022 року за № 219/37555, з метою проведення оцінювання корупційних 
ризиків у рамках підготовки антикорупційної програми обласної військової 
адміністрації.

1. Розпочати проведення оцінювання корупційних ризиків у діяльності 
Тернопільської обласної військової адміністрації у форматі самооцінювання.

2. Керівникам структурних підрозділів обласної військової адміністрації 
до 10 січня 2023 року подати сектору з питань запобігання та виявлення 
корупції апарату обласної військової адміністрації кандидатури для включення 
до складу робочої групи з оцінювання корупційних ризиків у діяльності 
обласної військової адміністрації (далі – робоча група) із зазначенням прізвища, 
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ім’я, по батькові, повного найменування посади та назви структурного 
підрозділу.

3. Сектору з питань запобігання та виявлення корупції апарату обласної 
військової адміністрації :

1) забезпечити формування персонального складу робочої групи;
2) забезпечити можливість надання представниками громадськості 

кандидатур для включення до складу робочої групи шляхом направлення 
пропозицій на електронну адресу anticortoda@te.gov.ua протягом 10 днів з дня 
опублікування цього розпорядження;

3) розмістити це розпорядження на офіційному вебсайті обласної 
військової адміністрації у строк не пізніше 3 робочих днів з дня прийняття 
цього розпорядження;

4) поінформувати Національне агентство з питань запобігання корупції 
про початок проведення оцінювання корупційних ризиків шляхом направлення 
відповідного листа із гіперпосиланням на це розпорядження, розміщене на 
офіційному вебсайті обласної військової адміністрації;

5) розробити проєкт розпорядження начальника обласної військової 
адміністрації про утворення робочої групи та затвердження положення про неї 
до 24 січня 2023 року;

6) підготувати та подати начальнику обласної військової адміністрації 
проєкт антикорупційної програми Тернопільської обласної військової 
адміністрації на 2023-2025 роки до 31 березня 2023 року.

4. Робочій групі, після її утворення, провести оцінювання корупційних 
ризиків у діяльності обласної військової адміністрації до 24 лютого 2023 року.

5. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження начальника 
обласної військової адміністрації від 22 грудня 2022 року № 926/01.02-01 ,,Про 
проведення оцінювання корупційних ризиків у діяльності обласної військової 
адміністрації”.

6. Контроль за виконанням розпорядження доручити заступникові 
начальника обласної військової адміністрації відповідно до розподілу 
обов’язків.

Начальник військової адміністрації                                          Володимир ТРУШ
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Ігор Дем’янчук

Світлана Беспоповцева

Ольга Хвас

Марія Перейма

Володимир Комінко                                        


