\ КРАЇНА

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «СЛУЖБА МІСЦЕВИХ
АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ У ВІННИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ»
НАКАЗ

ЗО жовтня 2020 роке

м. Вінниця

№

71

Про внесення змін до накату від
27 грудня 2020 року № 149 «Про створення
поетійно-діючої кваліфікаційної комісії »

З метою контролю та дотриманням вимог антикорупційного
законодавства, прозорості е діяльності Державного підприємства «Служба
місцевих автомобільних доріг у Вінницькій області» (далі - Підприємство), а
також мінімізації корупційнпх ризиків.

НАКАЗУЮ:
1. Ввести до складу поетійно-діючої кваліфікаційної комісії Підприємства
провідного уповноваженого з антикорупційної діяльності Іванову Надію
Петрівну.
2. Враховуючи зміни викладені в п. 1 цього наказу, внести зміни в додаток
1 до наказу від 27 грудня 2019 року №149 «Про створення поетійно-діючої
квал іфі каці й 11ої ком іе ії» (додається).
3. Іншу частину наказе Підприємства від 27 грудня 2019 року №149 «Про
створення поетійно-діючої кваліфікаційної комісії» залишити без змін.
4. Контроль за виконанням наказе залишаю за собою.

Директор

Виконавець:Іванова

Володимир КОСТЕНКО

Ф

Додаток 1
до наказу
ДГІ «Служба місцевих автомобільних доріг у Вінницькій області»
від ЗО жовтня 2020 року № 71

СКЛАД
ності йно-діїо мої кваліфікаційної комісії Державного підприємства
«Служба місцевих автомобільних торії \ Вінницькій області»

Зімовін
■Руслан Петрович

- заступник директора з
фінансово-економічних
питань, голова комісії

Гордієнко
Валентина Юхимівна

- старший інспектор з кадрів.
секретар комісії

Члени ко м ісії:
Гусар

Вол од им ир С вге но ви ч

- заступник директора з
е кс 11л у ага цій 11о і о утр имай ня
автомобільних доріг

Постоюк
Віталій Михайлович

- начальник відділу якості та технічного
контролю

А нго щу к
Володимир Дмитрович

- провідний юрисконсульт

Калгтнік
Ссргій Вікторович

- начальник відділу з ремонту ,
експлуатаційного утримання доріг і штучних
спорх д. організації та безпеки дорожнього
р\ ху

К л и м ко

Олексій Петрович

- начальник відділу інвестиційнокошторисної роботи, будівництва,
реконструкції та капітального ремонту

Іванова
Надія Петрівна

- провідний уповноважений з
антикорупційної діяльності

А

