
   

УПРАВЛІННЯ КАНАЛІВ РІЧКИ ІНГУЛЕЦЬ 

ДЕРЖАВНОГО АГЕНТСТВА ВОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ 
 

   НАКАЗ 
    м. Снігурівка 

   

 

24 липня 2020 року                                                                                                  №167 
 

Про подання декларацій  

посадовими особами Управління  

каналів річки Інгулець 

 

На виконання положень статті 45, частини другої статті 49, частини другої 

статті 52, статті 62 Закону України «Про запобігання корупції» (далі – Закон), 

враховуючи зміни в організаційній структурі та штатному розписі Управління 

каналів річки Інгулець (далі – УКРІ), 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Затвердити перелік посадових осіб УКРІ (Додаток №1), які відповідно до 

підпункту “а” пункту 2 частини першої статті 3 Закону, являються посадовими 

особами юридичної особи публічного права та прирівнюються до осіб, 

уповноважених на виконання функцій держави та місцевого самоврядування.  

 

2. Посадовим особам УКРІ, визначених в Додатку №1, згідно з вимогами 

статті 45 Закону, необхідно подавати Декларації осіб, уповноважених на 

виконання функцій держави або місцевого самоврядування (далі – Декларація), 

шляхом заповнення електронної форми, що визначається Національним 

агентством з питань запобігання корупції (далі – НАЗК), в такому порядку: 

 

2.1. Щорічна декларація – декларація, яку посадові особи УКРІ зобов’язані 

подавати згідно з вимогами частини першої статті 45 Закону. 

 

2.2. У разі суттєвої зміни у майновому стані посадової особи УКРІ, а саме 

отримання доходу, придбання майна або здійснення видатку на суму, яка 

перевищує 50 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 01 

січня відповідного року, у десятиденний строк з моменту отримання доходу, 

придбання майна або здійснення видатку, посадова особа УКРІ зобов’язана 

повідомити про це НАЗК, шляхом подання відповідного електронного 

повідомлення до Реєстру через власний персональний електронний кабінет.  

 



 

Відповідно до абзацу другого частини другої статті 52 Закону, повідомлення 

про суттєві зміни у майновому стані зобов’язані  подавати посадові особи, посади 

яких пов’язані з високим рівнем корупційних ризиків, які визначені Переліком 

посад з високим та підвищеним рівнем корупційних ризиків, затвердженого 

Рішенням НАЗК від 17.06.2016 року за №2. 

 

Посадова особа УКРІ, яка повідомила НАЗК про суттєві зміни в майновому 

стані за встановленою формою, зобов’язана повідомити в триденний термін, після 

дати заповнення даного повідомлення, Уповноваженого з антикорупційної 

діяльності УКРІ за формою, встановленою в Додатку №2 до цього наказу.  

 

2.3. Посадовим особам УКРІ, які припиняють діяльність, насамперед 

пов’язану з виконанням організаційно-розпорядчих та/або адміністративно-

господарських функцій (обов’язків) в УКРІ, зобов’язані подавати Декларації (тип 

декларації – перед звільненням) згідно до вимог абзацу першого частини другої 

статті 45 Закону, не пізніше двадцяти робочих днів з дня припинення такої 

діяльності. 

 

2.4. Посадові особи, які припинили виконання організаційно-розпорядчих 

та/або адміністративно-господарських функцій (обов’язків), трудових відносин з 

УКРІ, наступного року після припинення вказаної вище діяльності, зобов’язані 

подавати Декларацію (тип декларації – після звільнення) згідно до вимог абзацу 

другого частини другої статті 45 Закону. 

 

2.5. Особа, яка претендує на призначення, переведення на відповідну посаду 

в УКРІ, яка передбачає організаційно-розпорядчі та/або адміністративно-

господарські функції (обов’язки), перед її призначенням, переведенням, 

зобов’язана подати Декларацію (тип декларації – кандидата на посаду) згідно до 

вимог частини третьої статті 45 Закону. 

 

2.6. Працівники УКРІ, які виконують свої основні функції (обов’язки), які 

не пов’язані з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, 

можуть визначатися суб’єктами декларування за умови, що разом із цими 

функціями (обов’язками), на підставі окремого наказу, вони наділені 

повноваженнями здійснювати організаційно-розпорядчі та/або адміністративно-

господарські функції (обов’язки) на постійній основі.      

 

2.7. У разі встановлення випадку неподання чи несвоєчасного подання 

Декларації посадовою особою УКРІ, згідно до вимог Закону та встановленою 

формою, повідомити НАЗК, а також провести службове розслідування з метою 

встановлення причин та умов, що сприяли вчиненню корупційного 

правопорушення та/або правопорушення, пов’язаного з корупцією посадовою 

особою УКРІ.   

 



 

3. Уповноваженому з антикорупційної діяльності УКРІ: 

 

3.1. До 01.08.2020 року скласти перелік посадових осіб УКРІ, які відповідно 

до вимог Закону зобов’язані подавати Декларації осіб, уповноважених на 

виконання функцій держави або місцевого самоврядування.    

 

3.2. Здійснювати перевірку факту подання посадовими особами УКРІ, які 

працюють, працювали в УКРІ,  Декларацій осіб, уповноважених на виконання 

функцій держави або місцевого самоврядування, згідно до вимог частини другої 

статті 49 Закону. 

 

3.3. Надавати роз’яснення, методичну та консультаційну допомогу 

посадовим особам УКРІ, щодо заповнення та подання відповідної  електронної 

форми Декларації до Єдиного державного реєстру декларацій осіб, 

уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування. 

 

3.4. Відповідно до запланованих заходів щодо запобігання корупції в УКРІ 

та з метою недопущення грубих порушень, а також чіткого виконання вимог 

антикорупційного законодавства, організовувати та проводити навчання серед 

посадових осіб УКРІ.  

 

4. Начальнику відділу з управління персоналом УКРІ: 

 

4.1. Під час прийняття на роботу нових працівників, призначенні або 

переведені вже працюючих на посади, які передбачають виконання організаційно-

розпорядчих та/або адміністративно-господарських функцій (обов’язків) на 

постійній основі, та за якими необхідно подавати Декларації осіб, уповноважених 

на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, під час отримання 

від зазначених працівників відповідних документів про прийняття, призначення 

або переведення на відповідну посаду, забезпечити вручення під особистий підпис 

повідомлення, згідно з Додатком №3 до цього наказу, та передачу копії відривної 

частини Уповноваженому з антикорупційної діяльності УКРІ, для фактичної 

перевірки інформації щодо наявності відповідної Декларації в Єдиному 

державному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій 

держави або місцевого самоврядування. 

 

4.2.  Не здійснювати фактичного прийняття, призначення або переведення 

на посади, які передбачають виконання організаційно-розпорядчих та/або 

адміністративно-господарських функцій (обов’язків) на постійній основі, без 

підтвердження Уповноваженим з антикорупційної діяльності УКРІ наявності 

відповідної Декларації суб’єкта декларування в Єдиному державному реєстрі 

декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого 

самоврядування або відсутності необхідності подання такої Декларації. 
 



4.3. У випадку тимчасовоТ вiдсутностi з поважних причин (вiдryстКа,
лiкарняний, вiдрядженЕя тощо) Уповноваженого з антикорупцiйноi дiялънОСтi
YKPI, особисто пересвiдчитисъ у наявноотi ,Щекларацii кандидата на посаду В

Сдиному державному peecTpi декларацiй осiб, уповноважених на виконаннrI

функцiй дерх{ави або мiсцевого самоврядуваннrI.

4.4. Забезпечити Bpy{eHHrI пiд особистий пiдrrис посадовiй особi YKPI
Повiдомлення про зобов'язання щодо подання fiекларацii посадовою оСобоЮ, яКа

припиняе таJаба припинила свою дiялънiсть, пов'язану з виконаНням фУнкЦiй
держави або мiсцевого самоврядування за формою, згiдно з Щодатком }Ib4 ДО

цъого нак€ву, вiдривну частину зберiгати в особових сшравах вiдповiдних
посадових осiб YKPI.

5. Посадовим особам YKPI виконувати вимоги чинного антикорупцiЙного
законодавства, антикоругrцiйноi про|рами YKPI, свOечасно тrодаВати fiекларацii
особи, уповноваженоi на викоЕання функцiй дер)lсави або мiсцевого
самоврядування, повiдомляти про cyTTcBi змiни у майновому cTaHi.

б. Посадових осiб YKPI, яких внесено до перелiку згiдно з ,Щодатком Ntl,
ознайомити пiд особистий пiдпис з вимогами даного накЕву.

7. Щаний наказ викласти на офiцiйному веб-сайтi YKPI, для його публiчного
ознаиомленнrI.

8. Наказ Управлiння KaHaJIiB рiчки Iнryлецъ вiд 11.11.2019 року за jф220

вважати таким, що втратив чиннiсть.

9. Контроль за виконаЕням цього нак€ву з€IJIишаю за собою.

Пiдстава: Змiни в органiзацiйнiй cTpyKTypi та штатному розписi YKPI на 2020 piK,

затвердженого flержавЕим агентством водних pecypciB УкраiЪи 24.0З.202О року.

Начальник Управлiння
каналiв рiчки Iнryлець



Додаток №1 

до наказу Управління каналів річки 

Інгулець від 24.07.2020 року №167 

 

 

Перелік 
посадових осіб Управління каналів річки Інгулець (УКРІ), які відповідно до вимог 

статті 45 Закону України «Про запобігання корупції», подають електронні декларації 

особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування   

 
№ 

з/п 

 

Прізвище, ім’я, по батькові Займана посада Додаток 

1 2 3 4 
1. Кот Тарас Петрович Начальник управління 

 

 

2. Курінний Віталій Юрійович Заступник начальника управління 

 

 

3. Коломойцева Оксана Григорівна Начальник відділу економіки 

 

 

4. Джоган Тетяна Вікторівна Головний бухгалтер-начальник відділу 

бухгалтерського обліку та звітності 

 

 

5. Бессарабова Тетяна Вікторівна Начальник відділу з управління 

персоналом 

 

 



6. Лопатньов Валерій Іванович Начальник відділу з управління 

інфраструктурою 

 

 

7. Артюшенко Олександр Олександрович Начальник відділу водокористування 

 

 

8. Мільковський Андрій Іванович Провідний юрисконсульт 

 

 

9. Баграновська Віра Олександрівна Завідувач складу 

 

 

10. Мороз Вікторія Яківна Комірник Подати декларацію кандидата 

на посаду 

 

11. Кічеряк Інна Миколаївна Начальник відділу закупівель і 

постачання 

 

 

12. Ісаєв Віктор Олександрович Начальник відділу з економічної безпеки 

 

 

13. Шапран Сергій Олександрович Начальник відділу насосних станцій Подати декларацію кандидата 

на посаду 

 

14. Бубир Едуард Миколайович Уповноважений з антикорупційної 

діяльності 

 

 

15. Руммо Олександр Вікторович Начальник І-го відділення каналів 

 

 

16. Роман Іван Іванович Начальник ІІ-го відділення каналів 

 

 

17. Долголуцька Ольга Леонідівна Начальник ІІІ-го відділення каналів 

 

 



18. Марухін Сергій Миколайович Начальник ІV-го відділення каналів 

 

 

19. Масленіков Костянтин Валентинович Начальник V-го відділення каналів 

(Спаська+Явкінська) 

 

Подати декларацію кандидата 

на посаду 

20. Фісієнко Сергій Миколайович Начальник VІ-го відділення каналів 

(Баштанське+Вітовське 2ЕД) 

 

 

21. Дуб’яга Віктор Олександрович Заступник начальника VІ-го відділення 

каналів (Баштанське+Вітовське 2ЕД) 

 

Подати декларацію кандидата 

на посаду 

22. Дерило Андрій Іванович Начальник цеху з ремонту 

електроустаткування VІ-го відділення 

каналів (Баштанське+Вітовське 2ЕД) 

 

 

23. Воронов Валерій Михайлович Начальник головної насосної станції 

 

 

24. Топчій Володимир Олександрович Начальник електромеханічного цеху 

 

 

25. Нечаєв Сергій Анатолійович Начальник гідротехнічного цеху 

 

 

26. Сторожук Олександр Іванович Начальник дільниці господарського 

забезпечення 

 

 

27. Орленко Артем Володимирович Начальник відділу механізації 

 

 

28. Черенков Дмитро Юрійович Заступник начальника відділу 

механізації 

 

 



29. Сазонов Олексій Анатолійович Головний енергетик  

 

 

Посадові особи відокремленого підрозділу  

каналу Дніпро-Інгулець Управління каналів річки Інгулець 
 

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові Займана посада Додаток 

1 2 3 4 
1. Панченко Олександр Сергійович Заступник начальника управління – 

начальник відокремленого підрозділу 

 

 

2. Хрієнко Іван Олександрович Заступник начальника відокремленого 

підрозділу 

 

 

3. Бурлака Наталія Джемсівна Головний економіст відокремленого 

підрозділу 

 

 

4. Демидчук Олександр Миколайович Головний бухгалтер відокремленого 

підрозділу 

 

 

5. Вербовий Юрій Сергійович Начальник відділу з управління 

інфраструктурою відокремленого 

підрозділу 

 

 

6. Бурлака Алла Анатоліївна Начальник відділу водокористування 

відокремленого підрозділу 

 

 



7. Стрельцова Світлана Олександрівна Комірник відокремленого підрозділу 

 

 

8. Лисенко Володимир Володимирович Начальник експлуатаційної дільниці 

відокремленого підрозділу 

 

 

9. Бурлака Сергій Вікторович Начальник станції насосної (головної) 

відокремленого підрозділу 

 

 

10. Швець Олександр Васильович Начальник цеху (ремонтно-механічного 

цеху) відокремленого підрозділу 

 

 

11. Швець Вячеслав Вікторович Начальник станції насосної (другого 

підйому) відокремленого підрозділу 

  

 

12. Горбунов Анатолій Володимирович Начальник відділу механізації 

відокремленого підрозділу 

 

 

13. Швець Вадим Олександрович Заступник начальника відділу 

механізації відокремленого підрозділу 

 

 

14. Стусь Іван Миколайович Ремонтувальник-русловий ІІІ-го розряду 

дільниці господарського забезпечення 

відокремленого підрозділу 

 

 

15. Демидчук Тетяна Володимирівна Інженер І-ої категорії дільниці 

господарського забезпечення 

відокремленого підрозділу 

 

 

 



16. Лещенко Олександр Андрійович Начальник відділу енергоефективності 

відокремленого підрозділу 

 

 

17. Бурлака Віталій Вікторович Начальник електротехнічної лабораторії 

відокремленого підрозділу  

 

 

18. Борисенко Василь Дмитрович Начальник дільниці з озеленення 

території відокремленого підрозділу 

 

 

 

Посадові особи, які подають електронні декларації перед припиненням діяльності та 

після припинення діяльності, пов’язаної з виконанням функцій держави або місцевого 

самоврядування, або іншої діяльності, передбаченої підпунктом “а” пункту 2 частини 

першої статті 3 Закону України «Про запобігання корупції» 

 
№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові Займана посада перед 

припиненням діяльності 

 

Додаток 

1 2 3 4 
1. Дрозд Андрій Миколайович Заступник начальника відділу 

механізації УКРІ 

Переведений на посаду 

інженера з експлуатації 

машино-тракторного парку І-ої 

категорії 

 

2. Козленко Євгеній Володимирович Заступник начальника Управління – 

начальник відокремленого підрозділу 

Звільнений у зв’язку з 

скороченням займаної посади 
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Додаток №2 

до наказу Управління каналів річки 

Інгулець від 24.07.2020 року №167 

 

Уповноваженому з антикорупційної 

діяльності Управління каналів річки 

Інгулець Бубир Е. 

 

_______________________________ 
(займана посада) 

_______________________________ 
(прізвище, ім’я, 

_______________________________ 
по батькові) 

 

 

На   виконання   пункту   2.2.   наказу   № ____ від __   червня  2020 року,  

 

Я, _______________________________________________________________, 
(прізвище, ім’я, по батькові ) 

 

що займаю посаду __________________________________________________, 
                                                                                                                        (найменування посади) 
 

повідомляю, що мною ____________ 20__ року, відповідно до вимог частини 

другої статті 52 Закону України «Про запобігання корупції», подано 

інформацію до Національного агентства з питань запобігання корупції, 

шляхом подання електронного повідомлення про суттєві зміни у майновому 

стані до Реєстру через власний персональний електронний кабінет. 

 

 

«___» __________20__р.      ______________    __________________________ 
                                                          (підпис)                                                     (ім’я та прізвище) 

  



Додаток №3 

до наказу Управління каналів річки 

Інгулець від 24.07.2020 року №167 

 

 

 

ПОВІДОМЛЕННЯ 

про зобов’язання щодо подання декларації особою, яка претендує на 

зайняття посади в Управлінні каналів річки Інгулець, функціональні 

обов’язки якої передбачені підпунктом “а” пункту 2 частини першої 

статті 3 Закону України «Про запобігання корупції» 
 

__________________________________________________________________ 
(прізвище, ім’я, по батькові особи, яка повідомляється) 

 

повідомляємо, що відповідно до вимог частини 3 статті 45 Закону України 

«Про запобігання корупції», особа, яка претендує на зайняття посади в 

Управлінні каналів річки Інгулець, а саме ______________________________ 
                                                                                                                                                               (найменування посади) 

_______________________________________________________________, що 

 

підпадає під вимоги підпункту “а” пункту 2 частини першої статті 3 Закону 

України «Про запобігання корупції», до призначення або обрання на 

відповідну посаду, зобов’язана подати в установленому цим Законом 

порядку декларацію (тип декларації – кандидата на посаду) особи, 

уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого 

самоврядування, за минулий рік. 

 
Лінія відрізу 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Я, ________________________________________________________________ 
(прізвище, ім’я, по батькові) 

 

посвідчую, що отримав(ла) повідомлення про зобов’язання щодо подання 

декларації особою, яка претендує на зайняття посади ____________________ 
                                                                                                      (найменування посади) 

__________________________________________________________________ 

 

в Управлінні каналів річки Інгулець. Також мені повідомлено про 

відповідальність за порушення вимог фінансового контролю, та можливості 

отримання роз’яснень в Національному агентстві з питань запобігання 

корупції (п. 15 частини 1 статті 11 Закону України «Про запобігання 

корупції»). Зауважень та заперечень не маю. 

 

«___» __________20__ р.    ______________      __________________________ 
                                                         (підпис)                                                          (ім’я та прізвище) 

 



Додаток №4 

до наказу Управління каналів річки 

Інгулець від 24.07.2020 року №167 

 

 

 

ПОВІДОМЛЕННЯ 

про зобов’язання щодо подання декларації посадовою особою, яка 

припиняє/припинила свою діяльність, пов’язану з виконанням 

посадових функцій (обов’язків) в Управлінні каналів річки Інгулець, 

передбачених підпунктом “а” пунктом 2 частини першої статті 3 Закону 

України «Про запобігання корупції» 

 

__________________________________________________________________ 
(прізвище, ім’я, по батькові особи, яка повідомляється) 

 

повідомляємо, що відповідно до вимог частини другої статті 45 Закону 

України «Про запобігання корупції»: 

 

- Особи, зазначені у пункті 1, підпунктах "а" і "в" пункту 2 частини першої 

статті 3 цього Закону, які припиняють діяльність, пов’язану з виконанням 

функцій держави або місцевого самоврядування, подають декларацію (тип 

декларації – перед звільненням) особи, уповноваженої на виконання 

функцій держави або місцевого самоврядування, за період, не охоплений 

раніше поданими деклараціями. 

 

- Особи, які припинили діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави 

або місцевого самоврядування, або іншу діяльність, зазначену у підпунктах 

"а" і "в" пункту 2 частини першої статті 3, зобов’язані наступного року після 

припинення діяльності подавати в установленому частиною першою цієї 

статті порядку декларацію (тип декларації – після звільнення) особи, 

уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого 

самоврядування, за минулий рік. 

Лінія відрізу 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Я, ________________________________________________________________ 
(прізвище, ім’я, по батькові) 

 

посвідчую, що отримав(ла) повідомлення про зобов’язання щодо подання 

декларації посадовою особою, яка припиняє/припинила свою діяльність 

пов’язану з виконанням посадових функцій (обов’язків) в Управлінні каналів 

річки Інгулець, також мені повідомлено про відповідальність за порушення 

вимог фінансового контролю передбачену статтею 172
6
 Кодексу України про 

адміністративні порушення.  

 

«___» __________20__р.    ______________      __________________________ 
                                                        (підпис)                                                          (ім’я та прізвище) 

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18#n38
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18#n1061
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18#n38
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18#n38
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18#n38
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18#n1061

