
      Дата проведення: 19.02.2018 
      Місце проведення: Фонд державного  

      майна України, конференц – зала, 
      м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9 
      Початок засідання: 10 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). Про підготовлені корупційні ризики.  

2). Про обговорення пропозицій подання корупційних ризиків. 

3). Про поширення антикорупційної програми та корупційних ризиків на 

регіональні відділення Фонду. 

4). Про залучення до роботи комісії представників структурних підрозділів.  
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ПРОТОКОЛ № 3 
засідання Комісії з оцінки корупційних ризиків у Фонді державного 

майна України 
       
       19.02.2017 

       Фонд державного майна України,  
       конференц – зала, 

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

10 год. 00 хв. 
 

Присутні члени Комісії (16 осіб) 
Лапіка Антон Олександрович, Савицький Максим Анатолійович , Маковка 

Софія Анатоліївна, Сирота Оксана Анатоліївна, Гнідковська Сітлана Петрівна, 
Білько Світлана Василівна, Шевчук Олеся Михайлівна,  Дзюбенко Світлана 

Іванівна, Коваленко Яна Мойсеївна, Курач Ліна Олександрівна, Любка Оксана 
Михайлівна, Джалолова Оксана Віталіївна, Костенко В’ячеслав Миколайович, 

Отаршинова Катерина Медетівна, Волинчук Ірина Миколаївна, Юшко Вікторія 
Миколаївна.  

 

Відсутні члени Комісії (8 осіб)  
Босенко Євгеній Юрійович, Малишева Катерина Олександрівна, Кириченко 

Валентина Георгіївна, Ясінська Оксана Олександрівна, Демашкань Ірина 
Валентинівна, Годунова Ганна Володимирівна, Яворська Ніна Костянтинівна, 

Міщенко Олеся Станіславівна.  
 

Інші присутні (1 особа) 
Дронова Ірина Володимирівна (на час відсутності Яворської Ніни 

Костянтинівни) 
 

1. Затвердження порядок денний засідання. 
 
Голова Комісії – Лапіка А. О. запропонував затвердити порядок денний комісії. 

 
Вирішили: Затвердити порядок денний засідання Комісії: 

 
1. Про підготовлені корупційні ризики.  

2. Про обговорення пропозицій подання корупційних ризиків. 
3. Про поширення антикорупційної програми та корупційних ризиків на 

регіональні відділення Фонду. 
4. Про залучення до роботи комісії представників структурних підрозділів.  

 
2. Розгляд питань Порядку денного засідання Комісії. 

 

1). Про підготовлені корупційні ризики. 
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Виступили:  

Костенко В. М., Білько С. В., Любка О. М., Сирота О. А., Шевчук Л. М. 

зазначивши, що підготовили інформацію щодо оцінки корупційних 

ризиків.   

Костенко В. М. надав Комісії підготовлену інформацію стосовно 

ідентифікації та оцінки корупційних ризиків у Фонді в частині 

запобігання корупції (ідентифіковано та оцінено 6 ризиків): 

- неналежне забезпечення конфіденційності викривачів; 
- незнання законодавства щодо проведення спеціальної перевірки; 
- непрозоре проведення оцінки корупційних ризиків у діяльності органу 

влади; 
- залучення до оцінки ризиків (у тому числі до роботи комісії) 

некваліфікованих посадових осіб; 
- недоброчесність посадових осіб, які здійснюють підготовку 

антикорупційної програми органу влади; 
- незнання працівниками Фонду та регіональних відділень вимог та 

обмежень антикорупційного законодавства та відповідальності за їх 
порушення. 

Сирота О. А. повідомила, що після опрацювання джерел для 

ідентифікації корупційних ризиків в Управління законодавчого 

забезпечення та взаємодії з державними органами Департаменту 

законодавчого, комунікаційного забезпечення та роботи з громадкустю 

відсутні корупційні ризики. 

 

Ухвалили: 

Включити інформацію щодо оцінки корупційних ризиків у Фонді в 

частині запобігання корупції до Звіту за результатами оцінки 

корупційних ризиків Фонду державного майна України.  

Погодили відсутність корупційних ризиків в Управління законодавчого 

забезпечення та взаємодії з державними органами. 

 

2). Про обговорення пропозицій подання корупційних ризиків. 

 

Виступила:  

Білько С. В. запропонувала визначити форму подання корупційних 

ризиків. 

Савицький М. А. зазначив, оскільки  не виникло питань до підготовленої 

інформації стосовно ідентифікації та оцінки корупційних ризиків у Фонді 

в частині запобігання корупції, подавати в такому форматі. 
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Ухвалили: 

Оформити результати оцінки корупційних ризиків у зазначеній 

Савицьким М. А. формі. 

 

3). Про поширення антикорупційної програми та корупційних ризиків на 

регіональні відділення Фонду. 

 

Виступили:  

Шевчук Л. М., Білько С. В. з пропозицією включити до антикорупційної 

програми регіональні відділення, оскільки функціональні обов’язки 

регіональних відділень аналогічні з Фондом. 

 

Ухвалили: 

При визначенні корупційних ризиків враховувати роботу регіональних 

відділень Фонду. 
 

4). Про залучення до роботи комісії представників структурних 

підрозділів. 
 

Виступив:  

Костенко В. М. з пропозицією залучити до роботи комісії представників 

Управління документального забезпечення та контролю. 

 

Ухвалили: 

До роботи Комісії залучити представників Управління документального 

забезпечення та контролю. 

 
Комісія вирішила:  

Наступне засідання провести 23.02.2018 об 10.00. 

 
Голова Комісії                       А. Лапіка  
 

 
Секретар Комісії          С. Маковка 

 
19 лютого 2018 року 


