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Робочий план оцінки корупційних ризиків у Фонді державного майна України. 
 

Робочий план оцінки корупційних ризиків розроблено на підставі Методології оцінювання корупційних ризиків у 
діяльності органів виконавчої влади, затвердженої рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 

02 грудня 2016 року № 126, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 грудня 2016 року за № 1718/29848 та 
Методичних рекомендацій щодо підготовки антикорупційних програм органів влади, затверджених рішенням 

Національного агентства з питань запобігання корупції від 19 січня 2017 року № 31.  

№ Об’єкти 
оцінки 

корупційних 
ризиків 

 

Джерела інформації для проведення оцінки 
корупційних ризиків 

Методи та способи 
оцінки корупційних 

ризиків 

Особи, 
відповідальні за 

проведення 
оцінки 

корупційних 
ризиків 

Строки 
проведення 

оцінки 
корупційни

х ризиків 

1 Департамент 

законодавчого, 
комунікаційного 
забезпечення та 

роботи з 
громадськістю 

Положення про структурний підрозділ, функціональні 

обов’язки та посадові інструкції, нормативно-правові 
акти та організаційно-розпорядчі документи, що 
регулюють діяльність структурного підрозділу. 

Інформація з відкритих джерел щодо Фонду в частині 
відповідного структурного підрозділу. Листи, 

звернення, пропозиції тощо у разі іх надходження.  

Дослідження 

зовнішнього та 
внутрішнього 
середовища. 

Вивчення, опрацювання 
та аналіз нормативної 

бази, документів.  

Сирота О. А. 

Яворська Н.К. 

13.02.2018- 

23.02.2018 



2 
 

2 Управління 

орендних 
відносин 

Положення про структурний підрозділ, функціональні 

обов’язки та посадові інструкції, нормативно-правові 
акти та організаційно-розпорядчі документи, що 

регулюють діяльність структурного підрозділу. 
Інформація з відкритих джерел щодо Фонду в частині 
відповідного структурного підрозділу. Листи, 

звернення, пропозиції тощо у разі іх надходження.  

Дослідження 

зовнішнього та 
внутрішнього 

середовища. 
Вивчення, опрацювання 
та аналіз нормативної 

бази, документів. 

Білько С.В. 13.02.2018- 

23.02.2018 

3 Управління 
організаційного 

забезпечення 

Положення про структурний підрозділ, функціональні 
обов’язки та посадові інструкції, нормативно-правові 

акти та організаційно-розпорядчі документи, що 
регулюють діяльність структурного підрозділу. 
Інформація з відкритих джерел щодо Фонду в частині 

відповідного структурного підрозділу. Листи, 
звернення, пропозиції тощо у разі іх надходження.  

Дослідження 
зовнішнього та 

внутрішнього 
середовища. 
Вивчення, опрацювання 

та аналіз нормативної 
бази, документів. 

Джалолова О.В. 13.02.2018- 
23.02.2018 

4 Департамент 

оцінки майна, 
майнових прав 

та професійної 
оціночної 
діяльності 

Положення про структурний підрозділ, функціональні 

обов’язки та посадові інструкції, нормативно-правові 
акти та організаційно-розпорядчі документи, що 

регулюють діяльність структурного підрозділу. 
Інформація з відкритих джерел щодо Фонду в частині 
відповідного структурного підрозділу. Листи, 

звернення, пропозиції тощо у разі іх надходження.  

Дослідження 

зовнішнього та 
внутрішнього 

середовища. 
Вивчення, опрацювання 
та аналіз нормативної 

бази, документів. 

Малишева К.О. 13.02.2018- 

23.02.2018 

5 Департамент 
моніторингу, 

прогнозування 
та 
інформаційних 

технологій  

Положення про структурний підрозділ, функціональні 
обов’язки та посадові інструкції, нормативно-правові 

акти та організаційно-розпорядчі документи, що 
регулюють діяльність структурного підрозділу. 
Інформація з відкритих джерел щодо Фонду в частині 

відповідного структурного підрозділу. Листи, 
звернення, пропозиції тощо у разі іх надходження.  

Дослідження 
зовнішнього та 

внутрішнього 
середовища. 
Вивчення, опрацювання 

та аналіз нормативної 
бази, документів. 

Гнідковська С.П. 13.02.2018- 
23.02.2018 

6 Управління з 

питань 
розпорядження 
державним 

майном 

Положення про структурний підрозділ, функціональні 

обов’язки та посадові інструкції, нормативно-правові 
акти та організаційно-розпорядчі документи, що 
регулюють діяльність структурного підрозділу. 

Інформація з відкритих джерел щодо Фонду в частині 

Дослідження 

зовнішнього та 
внутрішнього 
середовища. 

Вивчення, опрацювання 

Отаршинова К.М. 13.02.2018- 

23.02.2018 



3 
 

відповідного структурного підрозділу. Листи, 

звернення, пропозиції тощо у разі іх надходження.  

та аналіз нормативної 

бази, документів. 
7 Департамент 

управління 

державними 
підприємствами 
та 

корпоративними 
правами держави 

Положення про структурний підрозділ, функціональні 
обов’язки та посадові інструкції, нормативно-правові 

акти та організаційно-розпорядчі документи, що 
регулюють діяльність структурного підрозділу. 
Інформація з відкритих джерел щодо Фонду в частині 

відповідного структурного підрозділу. Листи, 
звернення, пропозиції тощо у разі іх надходження.  

Дослідження 
зовнішнього та 

внутрішнього 
середовища. 
Вивчення, опрацювання 

та аналіз нормативної 
бази, документів. 

Міщенко О.С. 13.02.2018- 
23.02.2018 

8 Департамент 

планування і 
моніторингу 

фінансово-
господарської 
діяльності та з 

питань 
банкрутства 

Положення про структурний підрозділ, функціональні 

обов’язки та посадові інструкції, нормативно-правові 
акти та організаційно-розпорядчі документи, що 

регулюють діяльність структурного підрозділу. 
Інформація з відкритих джерел щодо Фонду в частині 
відповідного структурного підрозділу. Листи, 

звернення, пропозиції тощо у разі іх надходження.  

Дослідження 

зовнішнього та 
внутрішнього 

середовища. 
Вивчення, опрацювання 
та аналіз нормативної 

бази, документів. 

Годонова Г.В. 13.02.2018- 

23.02.2018 

9 Департамент 

забезпечення 
діяльності 
Фонду 

Положення про структурний підрозділ, функціональні 

обов’язки та посадові інструкції, нормативно-правові 
акти та організаційно-розпорядчі документи, що 
регулюють діяльність структурного підрозділу. 

Інформація з відкритих джерел щодо Фонду в частині 
відповідного структурного підрозділу. Листи, 

звернення, пропозиції тощо у разі іх надходження.  

Дослідження 

зовнішнього та 
внутрішнього 
середовища. 

Вивчення, опрацювання 
та аналіз нормативної 

бази, документів. 

Кириченко В. Г. 

Любка О.М. 
Ясінська О.О. 

13.02.2018- 

23.02.2018 

10 Управління 
фінансово-
економічної 

роботи та 
бухгалтерського 

обліку 

Положення про структурний підрозділ, функціональні 
обов’язки та посадові інструкції, нормативно-правові 
акти та організаційно-розпорядчі документи, що 

регулюють діяльність структурного підрозділу. 
Інформація з відкритих джерел щодо Фонду в частині 

відповідного структурного підрозділу. Листи, 
звернення, пропозиції тощо у разі іх надходження.  

Дослідження 
зовнішнього та 
внутрішнього 

середовища. 
Вивчення, опрацювання 

та аналіз нормативної 
бази, документів. 

Коваленко Я.М. 13.02.2018- 
23.02.2018 

11 Відділ по роботі 
з регіональними 

Положення про структурний підрозділ, функціональні 
обов’язки та посадові інструкції, нормативно-правові 

Дослідження 
зовнішнього та 

Юшко В.М. 13.02.2018- 

23.02.2018 



4 
 

відділеннями акти та організаційно-розпорядчі документи, що 

регулюють діяльність структурного підрозділу. 
Інформація з відкритих джерел щодо Фонду в частині 

відповідного структурного підрозділу. Листи, 
звернення, пропозиції тощо у разі іх надходження.  

внутрішнього 

середовища. 
Вивчення, опрацювання 

та аналіз нормативної 
бази, документів. 

12 Юридичний 
департамент 

Положення про структурний підрозділ, функціональні 
обов’язки та посадові інструкції, нормативно-правові 

акти та організаційно-розпорядчі документи, що 
регулюють діяльність структурного підрозділу. 

Інформація з відкритих джерел щодо Фонду в частині 
відповідного структурного підрозділу. Листи, 
звернення, пропозиції тощо у разі іх надходження.  

Дослідження 
зовнішнього та 

внутрішнього 
середовища. 

Вивчення, опрацювання 
та аналіз нормативної 
бази, документів. 

Шевчук О.М. 13.02.2018- 

23.02.2018 

13 Департамент 
підготовки та 
продажу об’єктів 

приватизації 

Положення про структурний підрозділ, функціональні 
обов’язки та посадові інструкції, нормативно-правові 
акти та організаційно-розпорядчі документи, що 

регулюють діяльність структурного підрозділу. 
Інформація з відкритих джерел щодо Фонду в частині 

відповідного структурного підрозділу. Листи, 
звернення, пропозиції тощо у разі іх надходження.  

Дослідження 
зовнішнього та 
внутрішнього 

середовища. 
Вивчення, опрацювання 

та аналіз нормативної 
бази, документів. 

Дзюбенко С.І. 13.02.2018- 
23.02.2018 

14 Департамент 
внутрішнього 

аудиту та 
контролю 

Положення про структурний підрозділ, функціональні 
обов’язки та посадові інструкції, нормативно-правові 

акти та організаційно-розпорядчі документи, що 
регулюють діяльність структурного підрозділу. 

Інформація з відкритих джерел щодо Фонду в частині 
відповідного структурного підрозділу. Листи, 
звернення, пропозиції тощо у разі іх надходження.  

Дослідження 
зовнішнього та 

внутрішнього 
середовища. 

Вивчення, опрацювання 
та аналіз нормативної 
бази, документів. 

Босенко Є.Ю. 13.02.2018- 
23.02.2018 

15 Відділ 

координації 
діяльності 

структурних 
підрозділів 
Фонду 

Положення про структурний підрозділ, функціональні 

обов’язки та посадові інструкції, нормативно-правові 
акти та організаційно-розпорядчі документи, що 

регулюють діяльність структурного підрозділу. 
Інформація з відкритих джерел щодо Фонду в частині 
відповідного структурного підрозділу. Листи, 

звернення, пропозиції тощо у разі іх надходження.  

Дослідження 

зовнішнього та 
внутрішнього 

середовища. 
Вивчення, опрацювання 
та аналіз нормативної 

бази, документів. 

Демашкань І.В. 13.02.2018- 

23.02.2018 



5 
 

 
  

Секретар Комісії з оцінки корупційних ризиків 
у Фонді державного майна України                                                                                                                     Маковка С. А. 

16 Відділ 

внутрішньої 
безпеки та 

запобігання 
корупції 

Положення про структурний підрозділ, функціональні 

обов’язки та посадові інструкції, нормативно-правові 
акти та організаційно-розпорядчі документи, що 

регулюють діяльність структурного підрозділу. 
Інформація з відкритих джерел щодо Фонду в частині 
відповідного структурного підрозділу. Листи, 

звернення, пропозиції тощо у разі іх надходження.  

Дослідження 

зовнішнього та 
внутрішнього 

середовища. 
Вивчення, опрацювання 
та аналіз нормативної 

бази, документів. 

Лапіка А.О. 

Савицький М.А. 
Костенко В.М. 

Маковка С.А. 

13.02.2018- 

23.02.2018 

17 Відділ 
євроінтеграції та 

взаємозв’язків з 
міжнародними 
організаціями 

Положення про структурний підрозділ, функціональні 
обов’язки та посадові інструкції, нормативно-правові 

акти та організаційно-розпорядчі документи, що 
регулюють діяльність структурного підрозділу. 
Інформація з відкритих джерел щодо Фонду в частині 

відповідного структурного підрозділу. Листи, 
звернення, пропозиції тощо у разі іх надходження.  

Дослідження 
зовнішнього та 

внутрішнього 
середовища. 
Вивчення, опрацювання 

та аналіз нормативної 
бази, документів. 

Волинчук І.М. 13.02.2018- 
23.02.2018 

18 Режимно-

секретний 
сектор 

Положення про структурний підрозділ, функціональні 

обов’язки та посадові інструкції, нормативно-правові 
акти та організаційно-розпорядчі документи, що 

регулюють діяльність структурного підрозділу. 
Інформація з відкритих джерел щодо Фонду в частині 
відповідного структурного підрозділу. Листи, 

звернення, пропозиції тощо у разі іх надходження.  

Дослідження 

зовнішнього та 
внутрішнього 

середовища. 
Вивчення, опрацювання 
та аналіз нормативної 

бази, документів. 

Курач Л.О. 13.02.2018- 

23.02.2018 


