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Н А К А З     №  22    
 

 "29 " березня  2013 р.      м. Ужгород 
 
 
 
Про затвердження плану  заходів 

  щодо запобігання корупційним 
та злочинним проявам на 2013 рік  
 
 
 
 

   На виконання наказу Держводагентства України від 
18.03.2013року      № 40’’Про затвердження плану заходів ’’ та з  метою   
забезпечення безумовного виконання заходів, передбачених Державною 
програмою щодо запобігання та протидії корупції на 2011-2015 роки, 
затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 28 листопада 
2011 року № 1240, та систематизації у 2013 році роботи щодо запобігання 
корупційним і злочинним проявам  

НАКАЗУЮ: 
  

 1. Затвердити План заходів Басейнового управління водних ресурсів 
річки Тиса на 2013рік для забезпечення реалізації  Державної програми 
щодо запобігання та протидії корупції на 2011-2015 роки, затвердженої 
постановою Кабінету Міністрів України від 28 листопада 2011 року № 
1240, МУВГ додаються).   
          2. Заступникам начальника, начальникам відділів БУВР Тиси, 
начальникам МУВГ безумовну реалізацію протягом 2013р. комплексу  
заходів, пов’язаних з усуненням причин та умов, які сприяють злочинним 
проявам та корупції, забезпечити безумовне виконання цих заходів.  

3.  Затвердити     робочу    групу    працівників    апарату    управління 
БУВР Тиси з питань запобігання корупційним і злочинним проявам  у 
складі: 
Голова робочої групи: 
Губарчук Г.Я. – головний бухгалтер – начальник відділу бухгалтерського 
обліку та звітності 
Члени робочої групи: 

- Кисіль О.А. – головний інженер облводгоспу; 
- Фейер М.А. –начальник відділу  
- експлуатації та ремонту водогосподарських об’єктів; 
- Дубович Г.І. –  начальник відділу економіки; 



- Осійський Е.Й. –заступник  начальника відділу  водних ресурсів, 
обліку використання вод та моніторингу довкілля; 

- Пуглик Р.І. – головний юрисконсульт; 
- Міськов О.В. – начальник відділу механізації  та енергетики-

головний механік; 
 

3. Голові робочої групи  Губарчук Г.Я.: 
3.1. До 29 березня  2013 року подати Держводагентству відповідні 

заходи організацій, затверджені в установленому порядку. 
3.2. До 1 лютого 2014 року проінформувати Держводагентство про 

стан виконання заходів. 
  3.3. Забезпечити щомісячне інформування керівництва БУВР Тиси 

щодо стану виконання Плану заходів у водогосподарських організаціях. 
         3.4. До 01 лютого 2014 року проінформувати керівництво БУВР 
Тиси про виконання зазначеного плану заходів у 2013 році у МУВГ та 
підготувати відповідну інформацію для подання Держводагентству 
України. 

  4. Начальникам міжрайонних управлінь водного господарства: 
4.1. - До 15 квітня 2013 року розробити та подати БУВР Тиси відповідні 
заходи, затверджені в установленому порядку; 
- забезпечити щомісячне інформування керівництва БУВР Тиси про стан їх 
виконання; 
- до 20 січня 2014 року проінформувати БУВР Тиси  про стан виконання 
заходів за 2012рік. 
5.  Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 
  
        

 
 
  
 
 
 
 Начальник                                                    Чіпак В.П. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Наказ вносить:  

Головний бухгалтер - начальник відділу  бухгалтерського 
 обліку та звітності                                           
Губарчук Г.Я. 

      
 

Наказ погоджено:   
Головний інженер  
БУВР Тиси                               Кисіль О.А. 
 
Заступник начальника                                                                                  Барчій Е.Й. 
 
Головний юрисконсульт                Пуглик Р.І. 

-                                                                         всім МУВГ 
 

Ознайомлені: 
Кисіль Олег Анатолієвич Головний інженер-голова комісії 
Мігалко Наталія Іванівна Головний спеціаліст з підготовки кадрів 
Ребрик Світлана Юріївна Начальник відділу ГІС 
Скраль Марина Іванівна Начальник відділу міжнародного 

співробітництва 
Фейер Михайло Андрійович Начальник відділу експлуатації ремонту 

водогосподарських об’єктів 
Ковач Галина Іванівна Провідний бухгалтер 
Піскунова Тетяна Олексіївна Головний спеціаліст відділу 

бухгалтерського обліку та звітності 
Дуркот Віктор Миронович Начальник відділу АІВС-Тиса 
Міськов Олексій Володимирович Началник відділу механізації та 

енергетики  - головний механік 
Монич Іван Іванович Завідувач лабораторії вод та грунтів 
Мигалина Марія Василівна Заступник начальника відділу 

бухгалтерського обліку та звітності 
Стегней Ярослав Іванович Головний спеціаліст з експлуатації споруд 

та устаткування насосних станцій 
відділу умеханізації та енергетики  - 
головний механік 

Вронський Сергій Володимирович Головний спеціаліст електрозв’язку 
відділу АІВС-Тиса 

Осійський Едуард Йосипович Заступник начальника відділу водних 
ресурсів ,  обліку використання вод та 
моніторингу довкілля 

Мирочник Тамара Нурілхаївна Начальник відділу техногенноекологічної 
безпеки та ППЗ 

Загола Василь Панасович Завідуючий господарством 
Костюков Олександр Вікторович Головний спеціаліст із 

зовнішньоекономічних питань відділу 
міжнародного співробітництва 

-  
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