
      Дата проведення: 23.04.2018 

      Місце проведення: Фонд державного  

      майна України, конференц – зала, 

      м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9 

      Початок засідання: 15 год. 00 хв. 
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

засідання Комісії з оцінки корупційних ризиків  

у Фонді державного майна України 

 

 

1. Погодження порядку денного. 

2. Розгляд питань порядку денного. 

1)  Погодження та підписання звіту за результатами оцінки корупційних 

ризиків Фонду державного майна України та його регіональних відділень. 

2) Погодження проекту  Антикорупційної програми Фонду державного 

майна України на 2018 рік. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 

 

ПРОТОКОЛ № 6 

засідання Комісії з оцінки корупційних ризиків у Фонді державного 

майна України 

       

 

       23.04.2018 

       Фонд державного майна України,  

       конференц – зала, 

       м. Київ, вул. Г. Алмазова, 18/9 

   

 

     

15 год. 00 хв. 

 

 

Присутні члени Комісії (20 осіб) 

Лапіка Антон Олександрович, Савицький Максим Анатолійович, Маковка 

Софія Анатоліївна, Сирота Оксана Анатоліївна, Босенко Євгеній Юрійович, 

Малишева Катерина Олександрівна, Білько Світлана Василівна, Коваленко Яна 

Мойсеївна, Шевчук Олеся Михайлівна, Дзюбенко Світлана Іванівна, 

Кириченко Валентина Георгіївна, Курач Ліна Олександрівна, Любки Оксани 

Михайлівни, Джалолова Оксана Віталіївна, Яворська Ніна Костянтинівна, 

Костенко В’ячеслав Миколайович, Годунова Ганна Володимирівна, 

Отаршинова Катерина Медетівна, Міщенко Олеся Станіславівна,  Юшко 

Вікторія Миколаївна. 

 

Відсутні члени Комісії (4 осіб)  
Гнідковська Сітлана Петрівна, Ясінська Оксана Олександрівна, Волинчук Ірина 

Миколаївна, Демашкань Ірина Валентинівна. 

 

1. Погодження порядку денного. 

 

Голова Комісії – Лапіка А. О. запропонував погодити порядок денний Комісії.  

 

Вирішили:  

- погодити порядок денний засідання Комісії: 

1. Погодження порядку денного. 

2. Розгляд питань порядку денного. 

1)  Погодження та підписання звіту за результатами оцінки 

корупційних ризиків Фонду державного майна України та його 

регіональних відділень. 

2) Погодження проекту  Антикорупційної програми Фонду державного 

майна України на 2018 рік. 
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2. Розгляд питань Порядку денного засідання Комісії 

 

1). Погодження та підписання звіту за результатами оцінки корупційних 

ризиків Фонду державного майна України та його регіональних відділень. 

 

    Виступили:         

Костенко В. М. надав підготовлений на основі наданих пропозицій звіт за 

результатами оцінки корупційних ризиків Фонду державного майна 

України та його регіональних відділень та зазначив, що строки виконання 

деяких заходів щодо усунення корупційних ризиків змінено на червень, 

оскільки попередні місяці минули і недоцільно лишати такі строки.   

Та у зв’язку зі змінами структури Фонду державного майна України 

замінено відповідальних осіб за виконання заходу.  

Савицький М. А. запропонував погодити звіт за результатами оцінки 

корупційних ризиків Фонду державного майна України та його 

регіональних відділень та Відділу внутрішньої безпеки та запобігання 

корупції подати його на затвердження в. о. Голови Фонду державного майна 

України.    

 

Ухвалили: 

Погодити звіт за результатами оцінки корупційних ризиків Фонду 

державного майна України та його регіональних відділень та підписати його 

та Відділу внутрішньої безпеки та запобігання корупції подати його на 

затвердження в. о. Голови Фонду державного майна України.  

 

    2). Погодження проекту  Антикорупційної програми Фонду державного 

майна України на 2018 рік. 

    Виступили:         

Костенко В. М. надав підготовлений проект Антикорупційної програми 

Фонду державного майна України на 2018 рік та запропонував надати 

пропозиції чи зауваження у разі відсутності погодити його. 

Савицький М. А. запропонував у разі погодження проекту Антикорупційної 

програми Фонду державного майна України на 2018 рік, Відділу 

внутрішньої безпеки та запобігання корупції забезпечити затвердження 

згідно порядку підготовки, подання антикорупційних програм на 

погодження до НАЗК.  
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Ухвалили: 

Погодити проект Антикорупційної програми Фонду державного майна 

України на 2018 рік та Відділу внутрішньої безпеки та запобігання корупції 

вжити заходів щодо забезпечення її затвердження та погодження у НАЗК.  

 

 

Комісія вирішила:  

Погодити та підписати звіт за результатами оцінки корупційних ризиків 

Фонду державного майна України та його регіональних відділеннях та 

погодити проект Антикорупційної програми Фонду державного майна України 

на 2018 рік. Відділу внутрішньої безпеки та запобігання корупції вжити 

необхідних заходів для подальшого затвердження звіт за результатами оцінки 

корупційних ризиків Фонду державного майна України та його регіональних 

відділеннях та затвердження та погодження Антикорупційної програми Фонду 

державного майна України на 2018 рік.  

За результатами забезпечити розміщення необхідних матеріалів на сайті 

Фонду.  

 

 

Голова Комісії                             А. Лапіка  

 

 

Секретар комісії               С. Маковка 

 

23 квітня 2018 року 
 

 


