
 

 

 

ДЕРЖСТАТ  
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ У ЗАКАРПАТСЬКІЙ ОБЛАСТІ 

 
НАКАЗ 

 

04.06.2018.  м. Ужгород  № 46 
 
Про внесення змін до складу 
Комісії з оцінки корупційних 
ризиків  в Головному управлінні 
статистики у Закарпатській 
області  

 
 
Відповідно до п. 7 Положення про Комісію з оцінки корупційних 

ризиків в Головному управлінні статистики у Закарпатській області, 
затвердженого наказом Головного управління статистики у Закарпатській 
області від 21 листопада 2017 року № 102  

 
 
НАКАЗУЮ: 
 

1. Унести зміни до складу Комісії з оцінки корупційних ризиків  в 
Головному управлінні статистики у Закарпатській області, затвердженої 
наказом Головного управління статистики від 21 листопада 2017 року № 102, 
виклавши його в новій редакції, що додається. 

 
2. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 
 
 

               
Начальник  Г. Д. Гриник 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Склад Комісії 
 з оцінки корупційних ризиків 

в Головному управління статистики у Закарпатській області 
 

Калич 
Оксана Адальбертівна 

- голова Комісії, головний спеціаліст з питань 
запобігання та виявлення корупції 

Машкаринець 
Назар Іванович 

- заступник голови Комісії, головний спеціаліст 
- юрисконсульт  

Кедюлич 
Надія Михайлівна 

- секретар Комісії, головний спеціаліст-
економіст відділу планування координації та 
моніторингу статистичної діяльності  

Гарагонич  
Михайло Михайлович 

- заступник начальника Головного управління 
статистики 

Головач  
Олена Леонідівна 

- заступник начальника управління – начальник 
відділу обробки даних соціальної статистики 

Гомба 
Олександр Євгенійович 

- начальник управління інформаційних 
технологій 

Байза 
Магдалина Іванівна 

- начальник управління фінансово – 
економічного забезпечення, бухгалтерського 
обліку та звітності – головний бухгалтер  

Панчук 
Василь Васильович 

- начальник відділу господарського 
обслуговування та експлуатації будівель 
 і споруд  

Геча 
Віталій Богданович 

- завідувач сектору обробки даних 
демографічної статистики  

Мешко 
Лариса Михайлівна 

- начальник відділу обробки даних статистики 
сільського господарства та навколишнього 
середовища  

Кирилов 
Олексій Геннадійович 

- головний спеціаліст з питань режимно-
секретної роботи 

Маланка 
Галина Іванівна 

- завідувач сектору ведення реєстру 
статистичних одиниць  

ЗАТВЕРДЖЕНО 
наказ Головного управління 
статистики у Закарпатській області 
« 21» листопада 2017 року № 102 
 
(у редакції наказу Головного  
управління статистики у  
Закарпатській області 
від 4 червня 2018 року № 46) 

 



 

Вишнякова  
Валентина Володимирівна 

- начальник відділу управління персоналом та 
документального забезпечення 

Добрянська 
Зоряна Володимирівна 

- начальник управління обробки даних 
економічної статистики   

Лучківська 
Ганна Іванівна 
 

- начальник відділу обробки даних вибіркових 
обстежень населення  

Кувік  
Віталій Михайлович 

- завідувач сектору обробки даних структурної 
статистики та статистики фінансів підприємств  

Черяник  
Тетяна Василівна 

 - начальник відділу планування координації та 
моніторингу статистичної діяльності  

Яковенко 
Оксана Сергіївна 

- завідувач сектору поширення інформації, 
комунікацій із користувачами та громадськістю  

Сабадош 
Оксана Орестівна 

- начальник відділу обробки даних статистики 
торгівлі, енергетики та цін 

Йордан 
Едіта Йосипівна 

- начальник відділу реєстрації цін  

Ковач 
Ірина Анатоліївна 

- заступник начальника управління - начальник 
відділу збирання даних статистичних 
спостережень, взаємодії з респондентами та 
роботи з постачальниками адміністративних 
даних  

Панчук 
Ірина Федорівна 

- заступник голови первинної профспілкової 
організації Головного управління статистики 

 
 
 


