МІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ
м. Київ

Про внесення змін до наказу
Міністерства енергетики
України від 20.09.2021 № 212
У зв’язку з кадровими змінами в апараті Міністерства енергетики України
н а к а з у ю:
1. Внести зміни до Складу Комісії з оцінки корупційних ризиків та
моніторингу виконання антикорупційної програми Міністерства енергетики
України,
затвердженого
наказом
Міністерства
енергетики
України
від 20 вересня 2021 року № 212 «Про Комісію з оцінки корупційних ризиків та
моніторингу виконання антикорупційної програми Міністерства енергетики»,
виклавши його у новій редакції, що додається.
2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на державного
секретаря БОНДАРЕНКА Володимира.

Міністр

Герман ГАЛУЩЕНКО

ив
Міністерство енергетики України
№ 227 від 01.10.2021
КЕП: Галущенко Г. В. 01.10.2021 11:49
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства енергетики
України від 20 вересня 2021 року
№ 212
(у редакції наказу Міністерства
енергетики України
«__» ________ 2021 року № ____ )

СКЛАД
Комісії з оцінки корупційних ризиків та моніторингу виконання
антикорупційної програми Міністерства енергетики України
Г олова Комісії:
ЮНДАРЕНКЮ
Володимир Валерійович
Заступник голови Комісії:
ПОЛУЕКТОВ
Сергій Юрійович
Секретар Комісії:
АРТЮХОВ
Ян Віталійович

_ державний секретар

- завідувач Сектору з питань
запобігання та виявлення
корупції
-

головний спеціаліст Сектору з
питань запобігання та
виявлення корупції

КОЛІСНИК
Микола Олександрович

-

начальник головного
управління забезпечення
функціонування нафтогазових
ринків Директорату
нафтогазового комплексу та
розвитку ринку нафти,
природного газу та
нафтопродуктів

КУЦЕНКО
Світлана Вікторівна

-

начальник Управління роботи з
персоналом

УГРЮМОВА
Софія Сергіївна

- заступник начальника
Управління - начальник
відділу охорони праці та

Члени Комісії:
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цивільного захисту Управління
охорони праці, промислової
безпеки та цивільного захисту
ГЕРАСИМЧУК
Лариса Миколаївна

заступник директора
Департаменту - начальник
відділу первинного розгляду
документів та методології
документування управлінської
діяльності Департаменту
організації документообігу

НЕБІЩАНСЬКИЙ
Артур Михайлович

начальник відділу фізичного
захисту ядерних установок та
ядерних матеріалів
Департаменту ядерної
енергетики та атомної
промисловості

ДАНІВ
Марта Іванівна

заступник начальника відділу
загально - правових питань та
взаємодії з органами державної
влади Юридичного
департаменту

ЛЕВЧЕНКО
Іван Олександрович

заступник начальника відділу
міжнародної технічної
допомоги та співробітництва з
міжнародними організаціями та
країнами ЄС Управління
міжнародних зв’язків

ГОРОВЕНКО
Євгеній Вікторович

завідувач сектору закупівель
Управління адміністративного
забезпечення та закупівель

КОЦЮБА
Ірина Володимирівна

начальник відділу бюджетного
фінансування Департаменту
звітності та бюджетного
фінансування

ШЕВЦОВА
Тетяна Юріївна

головний спеціаліст відділу
комунікацій та зв’язків зі ЗМІ
Департаменту комунікацій

БУЛАХ
Світлана Валеріївна

головний спеціаліст Відділу
науково - технічної політики

КАБАННІК
Марина Віталіївна

головний спеціаліст відділу
аудиту підприємств
електроенергетичного та ядерно
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- промислового комплексу
Департаменту внутрішнього
аудиту
ЛОЗИНСЬКИЙ
Олександр Іванович

заступник начальника Відділу
внутрішнього контролю

ЦЕХМІСТЕР
Дмитро Петрович

начальник відділу
енергомеханічного
забезпечення та торфодобувних
підприємств Департаменту
вугільно-промислового
комплексу

ФІЛАТОВА
Тетяна Анатоліївна

начальник відділу методології,
цінової та тарифної політики
Департаменту фінансів та
управління публічної власності

СТАРУШКЕВИЧ
Уляна Михайлівна

державний експерт експертної
групи з експертизи проектів
актів законодавства та
юридичного супроводу
Директорату стратегічного
планування та європейської
інтеграції

РЯБИКІН
Кирил Олегович

державний експерт експертної
групи моніторингу та аналізу
політики в сфері
енергоефективності
Директорату з питань
формування енерго- та
ресурсоефективної політики

ВЛАСЕНКО
Людмила Юріївна

керівник експертної групи з
моніторингу та економічного
аналізу суб’єктів ринку
Директора ту
електроенергетичного
комплексу та розвитку ринку
електричної енергії

ДЕМИДЕНКО
Володимир Юрійович

Президент Антикорупційної
громадської спілки «Совість»
(за згодою)

