
 

 

 

 

 

                                                                

 

 

 

 

                                                            ЗВІТ 

                           про проведення Круглого столу з громадськістю  

Дата зустрічі 19 листопада 2021 року о 12 год. 00 хв., каб. 304 

 

Присутні:  

від Фонду державного майна України : 

Костенко В. М. – начальник Управління запобігання та виявлення корупції – 

Голова Комісії з оцінки корупційних ризиків у Фонді державного майна України; 

Орлова В. І. – заступник начальника Управління запобігання та виявлення 

корупції – начальник відділу запобігання та виявлення корупції суб’єктів 

господарювання – заступник голови Комісії з оцінки корупційних ризиків у Фонді 

державного майна України; 

Муштатенко І. О. – начальник відділу декларування, проведення спеціальних 

перевірок Управління запобігання та виявлення корупції – секретар Комісії з 

оцінки корупційних ризиків у Фонді державного майна України; 

Вітомська Н. В. – начальник відділу запобігання та виявлення корупції апарату 

Фонду та регіональних відділень; 

Шевчук О. М. – заступник директора Юридичного департаменту; 

Гнідковська С. П. – заступник директора Департаменту цифрового розвитку та ІТ 

– начальник Управління інформаційних технологій; 

Курач Л. О. – завідувач Режимно-секретного сектору; 

Ткаченко К. В. – заступник директора Департаменту корпоративних прав держави 

Алібаба І. В. – заступник директора Департаменту моніторингу та оцінки 

ефективності діяльності суб’єктів господарювання – начальник відділу 

оперативного моніторингу та супроводу суб’єктів господарювання; 

Фаворов Є. С. – начальник Відділу комплексних проєктів у сфері управління 

державним майном; 

Степанчук С. І. – заступник начальника Відділу внутрішнього контролю; 

Коваленко Я. М. – заступник директора Департаменту фінансового забезпечення 

та бухгалтерського обліку – начальник планово-фінансового відділу; 

Папушин А. А. – заступник директора Департаменту маркетингу об’єктів 

приватизації – начальник відділу маркетингу об'єктів; 

Кольцова Я. Я. – заступник начальника відділу супроводження інформаційної 

системи управління персоналом та аналітичної роботи Департаменту управління 

персоналом; 

Покоюк Н. А. – начальник відділу аудиту функціональних процесів та операцій 

Департаменту внутрішнього аудиту; 

                             

ЗАТВЕРДЖУЮ 

Голова Фонду державного 

майна України 

 

       ___________________ 

СЕННИЧЕНКО Д. В.           

 

       “  19  ”  листопада   2021р. 



 

Ліпінський О. А. – заступник директора Департаменту економічної безпеки – 

начальник відділу контролю за приватизацією, орендою та управління державним 

майном; 

Муренко І. В. – начальник відділу контролю виконання умов договорів купівлі-

продажу Департаменту економічної безпеки; 

Федорова Р. В. – заступник директора Департаменту адміністративно-

господарської роботи – начальник відділу цивільного захисту, мобілізаційної 

роботи та охорони праці; 

Нікітін В. В. – заступник начальника Управління методології орендних відносин – 

начальник відділу нормотворчого забезпечення орендних відносин Департаменту 

оренди та розпорядження державним майном; 

Марченко В. М. – заступник директора Департаменту відновлення 

платоспроможності та припинення діяльності підприємств – начальник відділу 

супроводження процедур банкрутства; 

Степаненко А. С. – начальник відділу контролю документообігу Управління 

документального забезпечення та контролю; 

Любиминко Т. В. – заступник директора Департаменту оцінки майна, майнових 

прав та професійної оціночної діяльності – начальник Управління оцінки майна; 

Деянова Г. О. – заступник начальника відділу взаємодії з громадськістю 

Департаменту комунікацій та маркетингу; 

Проценко О. В. – директор Департаменту фінансів; 

Рудницька В. В. – завідувач сектору приватизаційних питань відділу «Контакт-

центр» Департаменту комунікацій та маркетингу; 

Єфремова А. Ю. – заступник директора Департаменту управління державними 

підприємствами – начальник Управління галузевих державних підприємств; 

Камлик С. О. – заступник директора Департаменту регіональної мережі – 

начальник відділу координації діяльності підрозділів в регіонах. 

 

від громадськості: 

Зелінська Христина – керівник напрямку управління публічним майном 

Transparency Internation; 

Лємєнов Олександр – Голова Правління StateWatch; 

Кеда Руслан – член Ради Українське товариство оцінювачів. 

 

Тема зустрічі: обговорення проєкту Антикорупційної програми Фонду 

державного майна України на 2020-2024 роки. 

 

Основні питання, що обговорювались під час зустрічі:  

 Про ідентифіковані (визначені) корупційні ризики в діяльності Фонду 

державного майна України та його регіональних відділень. 

 Чинники ідентифікованих корупційних ризиків. 

 Заходи із усунення (зменшення) рівня виявлених корупційних ризиків. 

 Очікувані результати впровадження заходів із усунення (зменшення) рівня 

виявлених корупційних ризиків. 

 

 



 

Вступне слово 

В’ячеслав Костенко – начальник Управління запобігання та виявлення корупції – 

Голова Комісії з оцінки корупційних ризиків у Фонді державного майна України. 

Про проєкт Антикорупційної програми Фонду державного майна України 

на 2020- 2024 роки. 

Про важливі складові діяльності із запобігання корупції у Фонді –виявлення 

корупційних ризиків, їх повне усунення або мінімізацію.  

Про Комісію з оцінки корупційних ризиків у Фонді державного майна 

України.  

Про процес підготовки Антикорупційної програми з принципом прозорості 

і відкритості, про заходи, які спрямовані на досягнення конкретного результату та 

є максимально зрозумілими для їх реалізації. 

Про співпрацю з представниками Національного агентства запобігання 

корупції під час доопрацювання проєкту Антикорупційної програми.  

 

 

Презентація корупційних ризиків, які були ідентифіковані (визначені) у Фонді 

державного майна України та його регіональних відділеннь, чинники корупційних 

ризиків, заходи із їх усунення (зменшення) та про очікувані результати 

впровадження таких заходів. 

 

 

Віта Орлова  

Про визначені ризики у діяльності щодо запобігання та виявлення корупції. 

Заходи з їх мінімізації (усунення) та очікуваний результат. 

 

Тетяна Любименко  

Про визначені ризики за напрямом оцінки. Заходи з їх мінімізації (усунення) та 

очікуваний результат. 

 

Світлана Гнідковська 

Про визначені ризики за напрямом цифрового розвитку та ІТ. Заходи з їх 

мінімізації (усунення) та очікуваний результат. 

 

Світлана Камлик 

Про визначені ризики у сфері координації роботи регіональних відділень Фонду. 

Заходи з їх мінімізації (усунення) та очікуваний результат. 

 

Ірина Алібаба 

Про визначені ризики у сфері моніторингу та оцінки ефективності діяльності 

суб’єктів господарювання. Заходи з їх мінімізації (усунення) та очікуваний 

результат. 

 

Олександр Ліпінський 

Про визначені ризики в частині проведення перевірок та аудитів. Заходи з їх 

мінімізації (усунення) та очікуваний результат. 



 

Яна Кольцова  

Про визначені ризики за напрямом управління персоналом. Заходи з їх мінімізації 

(усунення) та очікуваний результат. 

 

Вікторія Марченко  

Про визначені ризики за напрямом роботи щодо здійснення 

представництва/самопредставництва інтересів Фонду, регіональних відділень 

Фонду у судах України та інших органах, а також за напрямом претензійно-

позовної роботи та здійснення контролю за її проведенням. Заходи з їх мінімізації 

(усунення) та очікуваний результат. 

 

Володимир Нікітін 

Про визначені ризики у сфері оренди. Заходи з їх мінімізації (усунення) та 

очікуваний результат. 

 

Костянтин Ткаченко 

Про визначені ризики в сфері корпоративного управління. Заходи з їх мінімізації 

(усунення) та очікуваний результат. 

 

Ганна Деянова 

Про визначені ризики за напрямом комунікацій та маркетингу. Заходи з їх 

мінімізації (усунення) та очікуваний результат. 

 

Під час обговорення, зауважень та пропозицій до проєкту Антикорупційної 

програми Фонду від представників громадськості не надійшло. Було зазначено, 

що представники громадськості можуть надіслати свої пропозиції, у разі їх 

наявності, на корпоративну електронну адресу (vb@spfu.gov.ua), для розгляду 

Комісією з оцінки корупційних ризиків. 

 

 

 

Начальник Управління запобігання 

та виявлення корупції – Голова 

Комісії 

 

 

 

 

В’ячеслав КОСТЕНКО 

Начальник відділу декларування, 

проведення спеціальних перевірок 

Управління запобігання та 

виявлення корупції – секретар 

Комісії 

 

 

 

 

Ірина МУШТАТЕНКО 

 

mailto:vb@spfu.gov.ua

