
 
 

 

КОМІСІЯ З РЕГУЛЮВАННЯ АЗАРТНИХ ІГОР ТА ЛОТЕРЕЙ 
 

 

НАКАЗ  

 

18 лютого 2021 Київ             № 35-ОД  

 

Про    затвердження   персонального  

складу Комісії з оцінки корупційних 

ризиків     та     проведення     оцінки  

корупційних ризиків   у    діяльності  

Комісії з регулювання азартних ігор  

та лотерей 

  

Відповідно до частини другої статті 19 Закону України «Про запобігання 

корупції», пункту 3 розділу I та пункту 2 розділу II Методології оцінювання 

корупційних ризиків у діяльності органів влади, затвердженої рішенням 

Національного агентства з питань запобігання корупції від 02.12.2016 № 126, 

зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 28.12.2016 за № 1718/29848       

та наказу Голови КРАІЛ від 21.12.2020 № 44-ОД «Про введення у дію 

Положення про Комісію з оцінки корупційних ризиків Комісії з регулювання 

азартних ігор та лотерей»  
  

НАКАЗУЮ: 

1.  Затвердити персональний склад Комісії з оцінки корупційних ризиків 

Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (додається). 

 

2. Голові та членам Комісії з оцінки корупційних ризиків провести 

оцінку корупційних ризиків у діяльності Комісії з регулювання азартних ігор та 

лотерей  у термін  з  09.03.2021 до 23.03.2021 та у п’ятиденний термін, з дня 

закінчення оцінки корупційних ризиків, підготувати Звіт про оцінку 

корупційних ризиків у діяльності КРАІЛ та подати його на затвердження. 

 

3. Департаменту документального забезпечення та організаційної роботи 

забезпечити розміщення цього наказу на офіційному вебсайті КРАІЛ з метою 

залучення до складу Комісії з оцінки корупційних ризиків КРАІЛ, 

представників громадськості, експертів, які володіють знаннями про внутрішнє 

і зовнішнє середовище КРАІЛ, мають досвід роботи у сфері її діяльності та 

необхідні знання з питань запобігання корупції. 
 

4. Голові Комісії з оцінки корупційних ризиків КРАІЛ, у разі 

надходження пропозицій щодо залучення до складу комісії з оцінки 

корупційних ризиків представників громадськості, експертів, які володіють 

знаннями про внутрішнє і зовнішнє середовище КРАІЛ,  мають досвід роботи у 
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сфері її діяльності та необхідні знання з питань запобігання корупції, 

забезпечити підготовчі заходи щодо внесення змін до її складу у встановленому 

порядку. 

 

5.   Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 

 

 

Голова                                                                                                              І. Рудий 
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Додаток до наказу Голови КРАІЛ 

18 лютого 2021 № 35-ОД 

 

 

Персональний склад 

комісії з оцінки корупційних ризиків Комісії з регулювання азартних ігор 

та лотерей 

 
№ 

з/п 

Комісія з оцінки 

корупційних ризиків КРАІЛ 

Прізвище, ім’я, по батькові,  

посада в КРАІЛ 

1 2 3 

1. Голова комісії  ІСАЄВ Олег В’ячеславович, 

головний спеціаліст з питань запобігання 

корупції 

2. Заступник Голови комісії КОПТЄВ Євген Сергійович, 

заступник директора – начальник відділу 

експертизи проєктів актів та рішень Комісії 

департаменту юридичного забезпечення 

3. Секретар комісії КОСЮК Олена Сергіївна, 

головний спеціаліст відділу інформаційної 

політики та забезпечення доступу до 

публічної інформації департаменту 

документального забезпечення та 

організаційної роботи  

4. Член комісії  РЯБОВА Олена Борисівна, 

директор департаменту документального 

забезпечення та організаційної роботи 

5. Член комісії ЛЕХ Наталія Ігорівна, 

директор департаменту методології 

6. Член комісії ШТАНЬКО Сергій Анатолійович, 

директор департаменту ліцензування у сфері 

азартних ігор та лотерей 

7. Член комісії ЛОСКУЧЕРЯВИЙ Сергій Васильович, 

заступник директора – начальник відділу 

інформаційних технологій та цифрової 

трансформації департаменту 

адміністрування Державної системи  

онлайн – моніторингу  

8. Член комісії МУКАН Андрій Станіславович, 

заступник директора – начальник відділу 

інспектування у сфері азартних ігор та 

лотерей департаменту нагляду та контролю  

9. Член комісії НАУМОВ Сергій Вікторович, 

заступник директора – начальник відділу 

здійснення контролю в мережі Інтернет 

департаменту нагляду та контролю   
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10. Член комісії ЗАЙЧЕНКО Юлія Валеріївна, 

заступник директора – начальник відділу 

представництва Комісії в судах 

департаменту юридичного забезпечення 

11. Член комісії ДРАЧ Вікторія Володимирівна, 

начальник управління стратегічного 

розвитку та інвестування   

12. Член комісії ПЕТРУХНО Неля Володимирівна, 

заступник начальника управління – 

начальник відділу кадрового менеджменту 

управління персоналом 

13. Член комісії ПОЛЕГЕНЬКО Катерина Іванівна, 

заступник начальника управління – 

начальник відділу планування та 

фінансування управління фінансів, 

бухгалтерського обліку та звітності 

 

 

Головний спеціаліст з питань запобігання 

корупції Комісії  з  регулювання азартних 

ігор та лотерей                                                                                                    О. Ісаєв 
 

 


