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Додаток 

Організаційна структура Фонду 

1. Директор – розпорядник. 

2. Заступник директора-розпорядника. 

3. Заступник директора-розпорядника. 

4. Заступник директора-розпорядника. 

5. Заступник директора-розпорядника. 

6. Відділ стратегії та нормативно-методологічного забезпечення. 

7. Департамент дистанційного та інспекційного моніторингу діяльності банків. 

До складу департаменту дистанційного та інспекційного моніторингу діяльності банків 
входять: 

відділ інспектування; 

відділ підготовки до виведення банків з ринку та запровадження тимчасової адміністрації; 

відділ економічного аналізу, прогнозування та організації звітності; 

відділ аналізу фінансового стану банків; 

сектор застосування адміністративно-господарських санкцій та накладання адміністративних 
штрафів. 

8. Управління припинення процедури ліквідації неплатоспроможних банків. 
До складу управління припинення процедури ліквідації неплатоспроможних банків входять:  

відділ моніторингу та підготовки процедури завершення ліквідації; 

відділ контролю та супроводження процедури завершення ліквідації. 

9. Відділ запровадження планів врегулювання неплатоспроможності банків. 
10. Управління з питань виплат гарантованих вкладів. 

До складу управління з питань виплат гарантованих вкладів входить сектор методологічного 
забезпечення виплат. 

11. Відділ супроводження операцій неплатоспроможних банків. 

12.  Департамент розслідування протиправних діянь. 

До складу департаменту розслідування протиправних діянь входять: 

відділ розслідування протиправних діянь; 

відділ безпеки; 

сектор інформаційної безпеки. 

13. Департамент інформаційних технологій. 

До складу департаменту інформаційних технологій входять: 



 

 

 ДОКУМЕНТ СЕД ФОНДУ АСКОД 
 

Сертифікат 33B6CB7BF721B9CE040000001DD52600CE1C6000  

Підписувач Семенов Геннадій Володимирович 

Дійсний з 19.02.2018 по 19.02.2020 

Фонд гарантування вкладів фізичних 
осіб 

 

27/040-520-СЗ від 12.04.2019 

 

відділ системного та телекомунікаційного забезпечення; 

відділ забезпечення ІТ-сервісів;  
відділ підтримки та впровадження програмного забезпечення. До складу відділу підтримки 
та впровадження програмного забезпечення входить сектор підтримки прикладного 
програмного забезпечення. 

14. Департамент консолідованого продажу активів. 

До складу департаменту консолідованого продажу активів входять: 

відділ роботи з нерухомим майном; 

відділ пакетних продажів та роботи зі спеціальними корпоративними активами; 

відділ індивідуальних продажів та роботи з активами на стадії завершення процедури 
ліквідації банків; 

управління організації та забезпечення продажів. 

До складу управління організації та забезпечення продажів входять: 

відділ організації та моніторингу процесів; 

відділ маркетингу та продажу активів. До складу відділу маркетингу та продажу активів 
входить сектор підтримки. 

15. Бухгалтерія. 

16. Відділ управління та розвитку персоналу. 

До складу відділу управління та розвитку персоналу входить сектор підтримки процедур та 
взаємодії з неплатоспроможними банками. 

17. Відділ зв’язків з громадськістю та фінансової просвіти. 

До складу відділу зв’язків з громадськістю та фінансової просвіти входить сектор фінансової 
грамотності. 

18. Служба запобігання та протидії корупції. 

19. Відділ забезпечення роботи керівництва. 

20. Служба внутрішнього аудиту. 

21. Управління внутрішнього контролю. 

До складу управління внутрішнього контролю входить відділ ревізійної роботи. 

22. Управління з питань інформаційної політики. 
До складу управління з питань інформаційної політики входять: 

відділ з комунікацій та інформаційної діяльності; 

відділ з інформаційного забезпечення. 

23. Фінансовий департамент. 

До складу фінансового департаменту входять: 
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відділ контролінгу та бюджетування; 

відділ управління коштами, ризиками та консолідованої звітності; 
відділ координації закупівель та контрактування. 

24. Відділ організаційно-господарської роботи. 

25. Відділ загального діловодства. 

До складу відділу загального діловодства входять: 

служба забезпечення; 

сектор роботи зі зверненнями громадян; 

сектор вхідної та вихідної кореспонденції. 

26. Відділ захисту прав вкладників. 

27. Юридичний департамент. 

До складу юридичного департаменту входять: 

відділ оперативного процесуального реагування; 

відділ правового забезпечення діяльності Фонду; 

відділ юридичного супроводження виведення неплатоспроможних банків з ринку; 

відділ судового супроводження особливо важливих справ. До складу відділу судового 
супроводження особливо важливих справ входить сектор стягнення шкоди з пов`язаних 
осіб; 
відділ правової експертизи та узагальнення судової практики. 

28. Департамент управління активами. 

До складу департаменту управління активами входять: 

відділ управління фінансовими зобов‘язаннями контрагентів; 

відділ сегментації активів та управління майном; 

відділ організації процедур ліквідації неплатоспроможних банків.До складу відділу 
організації процедур ліквідації неплатоспроможних банків входить сектор підтримки. 
сектор оцінки неплатоспроможних банків. 

29. Відділ аналізу та звітності неплатоспроможних банків. 

30. Відділ супроводження господарської діяльності та податкового обліку 
неплатоспроможних банків. 
 


