
ПРОТОКОЛ № 3 

засідання Комісії з проведення внутрішньої оцінки корупційних ризиків 

 
м. Київ         28 січня 2021 року 

 

ПРИСУТНІ: 
Голова Комісії: Каськів В.І.  

Члени Комісії: Сом М.І., Гаєвська Н.М., Рибальченко Т.В., Зайченко В.І., 

Стасюк Б.О., Онопрієнко О.І., Копинець І.В., Боднар Л.П., Пина О.Г., Кострульова 

Т.Є., Печончик Т.І., Ілляш С.І., Бабяк І.П., Бібик Ю.М., Рудий В.В., Неізвестний С.В., 

Ракович І.В., Харитонова Н.М. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Розгляд, обговорення та схвалення робочого плану оцінки внутрішніх 

корупційних ризиків у діяльності Державного підприємства «Державний дорожній 

науково-дослідний інститут імені М.П. Шульгіна» у 2021 році. 

Доповідач:  

Каськів В.І. – заступник директора з наукової роботи, т.в.о. провідного 

уповноваженого з антикорупційної діяльності, Голова Комісії 

По першому питанню 

СЛУХАЛИ:  

Каськіва В.І., заступника директора з наукової роботи, т.в.о. провідного 

уповноваженого з антикорупційної діяльності, Голову Комісії, про те, що одним із 

етапів оцінки внутрішніх корупційних ризиків та підготовки звіту за результатами 

оцінки є затвердження робочого плану оцінки внутрішніх корупційних ризиків у 

діяльності Державного підприємства «Державний дорожній науково-дослідний 

інститут імені М.П. Шульгіна» у 2021 році. 

Каськів В.І. запитав про наявність у членів Комісії конфлікту інтересів в даному 

складі. 

Члени Комісії повідомили про відсутність у них конфлікту інтересів в даному 

складі. 

Каськів В.І. надав членам Комісії до розгляду та обговорення проект Робочого 

плану оцінки внутрішніх корупційних ризиків у діяльності Державного підприємства 

«Державний дорожній науково-дослідний інститут імені М.П. Шульгіна» у 2021 році. 

Члени Комісії обговорили проект Робочого плану оцінки внутрішніх корупційних 

ризиків у діяльності Державного підприємства «Державний дорожній науково-

дослідний інститут імені М.П. Шульгіна» у 2021 році. 

Каськів В.І. поставив на голосування питання про схвалення Робочого плану план 

оцінки внутрішніх корупційних ризиків у діяльності Державного підприємства 

«Державний дорожній науково-дослідний інститут імені М.П. Шульгіна», 

запропонував провести ідентифікацію та оцінку корупційних ризиків відповідно до 

напрямків роботи до 10 лютого 2021 року, результати яких подати йому на 

узагальнення. Наступне засідання Комісії провести після узагальнення корупційних 

ризиків у діяльності Державного підприємства «Державний дорожній науково-

дослідний інститут імені М.П. Шульгіна» у 2021 році. 

ГОЛОСУВАЛИ: 
Прізвище, ім’я, по-батькові члена Комісії  ЗА /  ПРОТИ / 

УТРИМАВСЯ 

Підписи членів Комісії  

КАСЬКІВ Володимир Іванович за п/п 

СОМ Михайло Ігнатович за п/п 

ГАЄВСЬКА Наталя Миколаївна за п/п 

РИБАЛЬЧЕНКО Тетяна Вікторівна за п/п 

ЗАЙЧЕНКО Віра Іванівна за п/п 
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ОНОПРІЄНКО Олександр Іванович за п/п 

СТАСЮК Богдан Олександрович за п/п 

КОПИНЕЦЬ Іван Вікторович за п/п 

ІЛЛЯШ Сергій Іванович за п/п 

БАБЯК Ігор Петрович за п/п 

БОДНАР Лариса Петрівна за п/п 

ХАРИТОНОВА Наталія Миколаївна за п/п 

ПИНА Олександр Григорович за п/п 

КОСТРУЛЬОВА Тетяна Євгенівна за п/п 

ПЕЧОНЧИК Тарас Іларіонович  за п/п 

БІБИК Юлія Миколаївна  за п/п 

РУДИЙ Володимир Васильович за п/п 

НЕІЗВЕСТНИЙ Сергій Валерійович за п/п 

РАКОВИЧ Іван Вадимович  за п/п 

УХВАЛИЛИ: 

Схвалити Робочий план оцінки внутрішніх корупційних ризиків у діяльності 

Державного підприємства «Державний дорожній науково-дослідний інститут імені 

М.П. Шульгіна» у 2021 році, провести ідентифікацію та оцінку корупційних ризиків 

відповідно до напрямків роботи до 10 лютого 2021 року, результати яких подати на 

узагальнення заступнику директора з наукової роботи, т.в.о. провідного 

уповноваженого з антикорупційної діяльності. Наступне засідання Комісії провести 

після узагальнення корупційних ризиків у діяльності Державного підприємства 

«Державний дорожній науково-дослідний інститут імені М.П. Шульгіна» у 2021 році. 

Голова Комісії  п/п 
_________________________ Володимир КАСЬКІВ 

Члени Комісії: 

_______ п/п ______________ Михайло СОМ  

________ п/п ______________ Наталя ГАЄВСЬКА 

_________п/п ______________ Тетяна РИБАЛЬЧЕНКО 

________ п/п_____________ Віра ЗАЙЧЕНКО 

_________ п/п _____________ Олександр ОНОПРІЄНКО 

__________ п/п _____ _______ Богдан СТАСЮК 

__________ п/п ______________ Іван КОПИНЕЦЬ 

__________ п/п ______________ Сергій ІЛЛЯШ 

__________ п/п ______________ Ігор БАБЯК 

__________ п/п ______________ Лариса БОДНАР 

___________ п/п _____________ Наталія ХАРИТОНОВА 

__________ п/п ______________ Олександр ПИНА  

___________ п/п _____________ Тетяна КОСТРУЛЬОВА 

____________ п/п ____________ Тарас ПЕЧОНЧИК 

_____________ п/п ____________ Юлія БІБИК 

_____________ п/п ____________ Володимир РУДИЙ 

_____________ п/п ____________ Сергій НЕІЗВЕСТНИЙ 

_____________ п/п _____________ Іван РАКОВИЧ 

 


