ДЕРЖАВНЕ АЕЕНТСТВО АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ УКРАЇНИ
(УКРАВТОДОР)

Державне підприємство
«Державний дорожній науково-дослідний інститут імені М.П. Шульгіна»
ДП «ДерждорНДІ»

НАКАЗ
№

Л і " ____________

м. Київ
Про внесення змін до персонального
складу Комісії з проведення внутрішньої
оцінки корупційних ризиків
На виконання статей 62, 63 Закону України «Про запобігання корупції»,
відповідно до Типової антикорупційної програми юридичної особи,
затвердженої рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції
від 02 березня 2017 року № 75, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
09 березня 2017 року за № 326/30194, пункту 3.2. Розділу III Антикорупційної
програми Державного підприємства «Державний дорожній науково-дослідний
інститут імені М.П. Шульгіна» (нова редакція), затвердженої наказом
ДП «ДерждорНДІ» від 06 липня 2020 року № 24, та у зв’язку з кадровими
змінами в апараті ДП «ДерждорНДІ
НАКАЗУЮ:
1. Внести зміни до персонального складу Комісії з проведення внутрішньої
оцінки корупційних ризиків, затвердженого наказом ДП «ДерждорНДІ»
від 17.01.2019 № 5, виклавши його у новій редакції, що додається.
2. Голові Комісії, провідному уповноваженому з антикорупційної
діяльності ДП «ДерждорНДІ» Шумській Н.І. забезпечити роботу Комісії
відповідно до Положення.
3. Начальнику відділу інформаційних технологій Руденко В.О.
забезпечити розміщення цього наказу на вебсайті ДП «ДерждорНДІ».
4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
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ПЕРСОНАЛЬНИЙ СКЛАД
Комісії з проведення внутрішньої оцінки корупційних ризиків
ШУМСЬКА
Наталія Іванівна

- провідний уповноважений з
антикорупційної діяльності, голова Комісії
Члени Комісії

КАСЬКІВ
Володимир Іванович

- заступник директора з наукової роботи

СОМ
Михайло Ігнатович

- заступник директора

ГАЄВСЬКА
Наталія Миколаївна

- учений секретар

РИБАЛЬЧЕНКО
Тетяна Вікторівна

- начальник відділу' кадрів

ЗАЙЧЕНКО
Віра Іванівна

- начальник планово-економічного відділу

ОНОПРІЄНКО
Олександр Іванович

- провідний юрисконсульт

СТАСЮК
Богдан Олександрович

- начальник відділу науково-організаційної
роботи, комунікації та внутрішнього
контролю, Голова Первинної профспілкової
організації

КОПИЛЕЦЬ
Іван Вікторович

- завідувач відділу бітумних в’яжучих та
асфальтобетонів

ІЛЛЯШ
Сергій Іванович

- завідувач відділу нормативнотехнологічного забезпечення дорожніх
робіт

БАБЯК
Ігор Петрович

- завідувач відділу транспортних споруд та
цементобетонних конструкцій

БОДНАР
Лариса Петрівна

- завідувач відділу управління станом мостів

ХАРИТОНОВА
Наталія Миколаївна

- завідувач відділу екології та земляного
полотна

БЕЛЕНЧУК
Ольга Віталіївна

- заступник завідувача відділу безпеки
дорожнього руху

КОСТРУЛЬОВА
Тетяна Євгенівна

- провідний інженер відділу дорожньої
обстановки

ПЕЧОНЧИК
Тарас Іларіонович

- завідувач відділу стратегічного розвитку
доріг та інтелектуальних транспортних
систем

БІБИК
Юлія Миколаївна

- завідувач відділу економічних досліджень
та визначення вартості дорожніх робіт

РУДИЙ
Володимир Васильович

- начальник головного випробувального
центру

НЕІЗВЕСТНИЙ
Сергій Валерійович

- начальник відділу оцінки відповідності
центру нормоконтролю, оцінки
відповідності та міжнародного
співробітництва

РАКОВИЧ
Іван Вадимович

завідувач відділу організації дорожнього
будівництва

