
ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Державної інспекції архітектури 
та містобудування України 
від «___»__________ 2022 р. № _____ 

ПЕРСОНАЛЬНИЙ СКЛАД
робочої групи з оцінювання корупційних ризиків

Державної інспекції архітектури та містобудування України 

голова 
Робочої групи:

Паращенко Маргарита Олександрівна,
головний спеціаліст Сектору з питань запобігання та виявлення 
корупції 

заступник голови 
Робочої групи: 

Уманський Олександр Валерійович,
головний спеціаліст відділу впровадження електронних систем 
та сервісів Департаменту сервісних послуг 

члени 
Робочої групи: 

Пушкар Яна Євгеніївна,
головний інспектор будівельного нагляду Другого відділу 
державного архітектурно-будівельного контролю Департаменту 
державного архітектурно-будівельного контролю 

Лісна Анастасія Вікторівна,
головний інспектор будівельного нагляду відділу державного 
архітектурно-будівельного нагляду за структурними 
підрозділами Київської та Севастопольської міських 
держадміністрацій та виконавчими органами сільських, 
селищних, міських рад з питань державного архітектурно-
будівельного контролю Департаменту державного архітектурно-
будівельного нагляду

Новицький Олександр Валерійович,
головний спеціаліст відділу впровадження електронних систем 
та сервісів Департаменту сервісних послуг

Мартинишин Наталія Іванівна,
начальник відділу нормативно-правової роботи Юридичного 
департаменту

Фалько Марина Миколаївна,
начальник відділу судової роботи Юридичного департаменту
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Шелокова Наталія Василівна,
головний спеціаліст відділу роботи з персоналом апарату 
Департаменту персоналу

Петракова Катерина Олегівна,
начальник відділу фінансових розрахунків Департаменту 
фінансів

Мазур Вікторія Вікторівна, 
головний спеціаліст відділу взаємодії з громадськістю та 
засобами масової інформації Управління організаційного та 
інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності 

Василенко Валентина Леонідівна,
заступник начальника управління - начальник відділу 
документообігу та ведення архівної справи Управління 
документообігу  

Ричік Максим Михайлович, 
головний спеціаліст відділу захисту інформації та електронних 
сервісів Управління інформаційних технологій

Котенко Лідія Зеновіївна,
головний спеціаліст Відділу внутрішнього аудиту 

Масюк Карина Анатоліївна,
заступник начальника Відділу внутрішнього контролю та 
безпеки 

Малихін Михайло Олександрович,
головний інспектор будівельного нагляду Відділу ринкового 
нагляду 

Стополянська Оксана Юріївна,
головний спеціаліст Відділу матеріально-господарського 
забезпечення  

Шевченко Анастасія Олександрівна, 
головний спеціаліст Сектору режимно-секретної роботи 
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Лівіцька Анжеліка Ігорівна,
керівниця практики будівництва, захисту довкілля та сталого 
розвитку Юридичної компанії Аsters (за згодою)

Ситник Світлана Григорівна,
начальник відділу правової роботи Юридичного департаменту 
Міністерства розвитку громад та територій України (за згодою)

Груєнко Сергій Олександрович,
завідувач Сектору з питань запобігання та виявлення корупції 
Міністерства розвитку громад та територій України (за згодою)

секретар 
Робочої групи: 

Українець Аліна Сергіївна,
головний спеціаліст відділу документообігу та ведення архівної 
справи Управління документообігу

В.о. завідувача Сектору з питань 
запобігання та виявлення корупції                                         Маргарита ПАРАЩЕНКО


