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ЗВІТ 

про результати оцінки корупційних ризиків у діяльності 

Державної судової адміністрації України 

 
Відповідно до Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності 

влади, затвердженої рішенням Національного агентства з питань запобігання 

корупції від 02 грудня 2016 року № 126, зареєстрованим у Міністерстві юстиції 

України 28 грудня 2016 року за № 1718/29848, з урахуванням Методичних 

рекомендацій щодо підготовки антикорупційних програм органів влади, 

затверджених рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції 

від 19 січня 2017 року № 31, на виконання наказу Державної судової 

адміністрації України (далі – ДСА України) від 16 січня 2020 року № 18 "Про 

проведення оцінки корупційних ризиків у діяльності Державної судової 

адміністрації України" Комісією з проведення оцінки корупційних ризиків у 

Державній судовій адміністрації України (далі – Комісія) здійснено оцінку 

корупційних ризиків у діяльності ДСА України. 

З метою залучення представників громадськості та експертів до процесу 

підготовки Антикорупційної програми ДСА України на офіційному веб-сайті 

ДСА України опубліковано наказ ДСА України від 16 січня 2020 року № 18 

"Про проведення оцінки корупційних ризиків у діяльності Державної судової 

адміністрації України" в розділі "Нормативно-правова база" рубрики "Інше". 

Під час ідентифікації корупційних ризиків визначалися вразливі до них 

сфери діяльності ДСА України, окремі функції та завдання, конкретні напрями 

діяльності структурних підрозділів ДСА України. 

Ідентифікація корупційних ризиків здійснювалася шляхом дослідження 

(аналізу) зовнішнього та внутрішнього середовища на предмет виявлення 

чинників корупційних ризиків у нормативно-правових актах та організаційно-

управлінській діяльності ДСА України. 

Комісія працювала за робочим планом, затвердженим Головою Комісії  

04 лютого 2020 року. Комісія розпочала роботу щодо визначення об’єктів 

оцінки, джерел інформації та їх опрацювання на предмет наявності 
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корупційних ризиків, їх попередньої ідентифікації та оцінки визначення 

потенційних заходів щодо усунення корупційних ризиків. 

До роботи Комісії також залучалися інші працівники ДСА України, які 

надавали необхідну для проведення оцінки корупційних ризиків інформацію. 

З метою визначення найбільш вразливих до корупції функцій/процесів у 

діяльності ДСА України проведено анонімне анкетування працівників 25 

територіальних управлінь ДСА України, працівників апарату ДСА України та 

розглянуто пропозиції територіальних управлінь ДСА України про ймовірні 

корупційні ризики у їх діяльності. Учасникам анонімного анкетування 

пропонувалося із переліку функцій/процесів, які здійснює ДСА 

України/територіальні управління ДСА України, обрати відповідно ті, які 

вважаються найбільш вразливими до корупційних чи пов’язаних з корупцією 

правопорушень, та корупційні чи пов’язані з корупцією правопорушення, у 

яких ДСА України може мати негативні наслідки, зокрема, вплив на її 

репутацію, фінансові втрати тощо. 

За результатами анонімного анкетування та наданих пропозицій Комісія 

визначила перелік функцій/процесів у діяльності ДСА України, для яких 

необхідно провести оцінку корупційних ризиків. Комісія відповідно до вимог 

Методології та Робочого плану проведення оцінки корупційних ризиків у 

діяльності ДСА України провела формальне визначення корупційних ризиків та 

оцінку виявлених корупційних ризиків. 

Під час ідентифікації корупційних ризиків у ДСА України здійснювалося 

вивчення та аналіз організаційної структури, положень про ДСА України, про 

територіальні управління ДСА України, про структурні підрозділи, системи 

внутрішнього контролю, управління персоналом, процедур закупівель.  

За результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності ДСА України 

підготовлено опис ідентифікованих корупційних ризиків з питань запобігання 

корупції, чинників корупційних ризиків та можливих наслідків корупційного 

правопорушення чи правопорушення, пов’язаного з корупцією (додаток № 1), а 

також пропозиції щодо заходів з усунення та зменшення рівня виявлених 

корупційних ризиків, викладені в таблиці оцінених корупційних ризиків та 

заходів щодо їх усунення (додаток № 2). 

 

 

Додатки: на 8 арк. в 1 прим. 

Заступник Голови Державної судової 

адміністрації України, Голова Комісії  

з проведення оцінки корупційних ризиків 

у Державній судовій адміністрації України          (підпис)                  Л. Гізатуліна 

 

__ травня 2020 року 
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