
 

 
 

 
 

                                                                
 
 

 
                                                            ЗВІТ 

                           про проведення Круглого столу з громадськістю  
Дата зустрічі 14 травня 2019 року о 12 год. 00 хв., кімн. 304 

 

Присутні:  

від Фонду державного майна України : 
Савицький М. А. – в. о. начальника Відділу внутрішньої безпеки та запобігання 

корупції; 
Костенко В. М. – головний спеціаліст Відділу внутрішньої безпеки та запобігання 

корупції; 
Муштатенко І. О. – головний спеціаліст Відділу внутрішньої безпеки та 
запобігання корупції; 

Малишева К. О. – заступник директора Департаменту оцінки майна, майнових 
прав та професійної оціночної діяльності; 

Дзюбенко С. І. – в. о. директора Департаменту приватизації; 
Курач Л. О. – завідувач Режимно-секретного сектору; 

Кольцова Я. Я. – заступник начальника відділу супроводження ЄДКС «Кадри» та 
аналітичної роботи Управління персоналом Департаменту забезпечення 

діяльності Фонду; 
Джалолова О. В. – начальник відділу організації та супроводження роботи колегії 

Управління організаційного забезпечення; 
Кухельний О. В. – начальник відділу по роботі з питань державних закупівель та 

підготовки договорів Управління адміністративно-господарської роботи 
Департаменту забезпечення діяльності Фонду; 
Яворська Н. К. – начальник Управління комунікаційного забезпечення та роботи з 

громадськістю Департаменту законодавчого, комунікаційного забезпечення та 
роботи з громадськістю; 

Годунова Г. В. – начальник Управління фінансового планування та фінансово-
економічного моніторингу господарської діяльності Департаменту планування і 

моніторингу фінансово-господарської діяльності та з питань банкрутства; 
Отаршинова К. М. – заступник начальника Управління з питань розпорядження 

державним майном – начальник відділу з питань управління державним майном; 
Сирота О. А. – начальник Управління законодавчого забезпечення та взаємодії з 

державними органами Департаменту законодавчого, комунікаційного 
забезпечення та роботи з громадськістю; 

Гнідковська С. П. – заступник директора Департаменту моніторингу, 
прогнозування та інформаційних технологій – начальник відділу технічної 

підтримки баз даних; 

                             
ЗАТВЕРДЖУЮ 

В.о. Голови Фонду державного 

майна України 
 

            ___________________ 

   ТРУБАРОВ В. М.           
 

        “_______”_____________2019р. 



Коваленко Я. М. – заступник начальника Управління фінансово-економічної 

роботи та бухгалтерського обліку – начальник Планово-фінансового відділу; 
Шковира І. М. – заступник начальника відділу координації роботи РВ Управління 

по роботі з регіональними відділеннями; 
Шевчук О. М. – заступник директора Юридичного департаменту – начальник 

відділу правової експертизи нормативно-правових актів; 
Мизіна О. О. – начальник Відділу євроінтеграції та взаємозв’язків з 

міжнародними організаціями; 
Демашкань І. В. – начальник Відділу координації діяльності структурних 
підрозділів Фонду; 

Степаненко А. С. – начальник відділу контролю документообігу Управління 
документального забезпечення та контролю Департаменту забезпечення 

діяльності Фонду. 
 

від громадськості: 
кандидатур не заявлено. 

 
Тема зустрічі: обговорення антикорупційної програми Фонду державного майна 

України на 2019 рік. 
 

Основні питання, що обговорювались під час зустрічі:  

 обговорення Звіту за результатами оцінки корупційних ризиків Фонду 

державного майна України та його регіональних відділень. 

 обговорення антикорупційної програми Фонду державного майна України 

на 2019 рік. 

 
Представники громадськості не виявили інтерес до даної зустрічі та не надали 
кандидатур для участі і пропозицій до антикорупційної програми Фонду 

державного майна України на 2019 рік. 
 

Зауважень до антикорупційної програми Фонду державного майна України на 
2019 рік не було. 

 
 

 
В. о. начальника Відділу внутрішньої  

безпеки та запобігання корупції                                                   М. САВИЦЬКИЙ 


