
 "ЗАТВЕРДЖУЮ" 

Голова Державної судової  

                                                                 адміністрації України   

____/підпис/_________________З. В. Холоднюк  

     24__ __грудня______ 2019 р. 

 

 

Звіт про виконання Плану роботи  

головного спеціаліста з питань запобігання та виявлення корупції 

Державної судової адміністрації України на 2019 рік  

№ 

п/п 

Найменування заходу  Відповідальні за 

виконання 

Строк 

виконан

ня 

Індикатор виконання (очікуваний 

результат)  

1 2 3 4 5 

1. Надання працівникам 

Державної судової 

адміністрації України 

консультативної та 

методологічної допомоги 

щодо дотримання окремих 

положень антикорупційного 

законодавства 

Головний спеціаліст 

з питань запобігання 

та виявлення 

корупції 

Протягом 

року 

Виконано 

Забезпечено попередження, посадових осіб  ДСА 

України  щодо своєчасності подання декларації 

особи, уповноваженої на виконання функцій 

держави або місцевого самоврядування, 

ознайомлено з  правилами  заповнення такої 

декларації. Попередження здійснювалось через 

електронну пошту, в телефонному режимі, а також  

при звільненні працівника. Крім того, враховуючи 

зміни до антикорупційного законодавства, внесені 

законами України   від 02.10.2019 № 140-ІХ "Про 

внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо забезпечення ефективності 

інституційного механізму запобігання корупції", 

від 02.10.2019 № 198-ІХ "Про внесення змін до 

Закону України "Про запобігання корупції" щодо 

викривачів корупції", від 31.10.2019 № 263-ІХ 

"Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо конфіскації незаконних активів осіб, 
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уповноважених на виконання функцій держави або 

місцевого самоврядування, і покарання за набуття 

таких активів" підготовлено 14 інформаційних 

листів, які були направлені електронною поштою 

всім працівникам апарату ДСА України для 

врахування в роботі. Відповідні посилання на нове 

законодавство розміщені на офіційному веб-сайті 

ДСА України у розділі "Інше" - рубрика 

"Запобігання корупції" - "Акти антикорупційного 

законодавства" Також листами ДСА України від 

24.10.2019 № 20-25679/19, від 05.11.2019  

№ 26660/19, від 20.11.2019 № 20-29001/19 доведено 

про зміни в законодавстві  субʼєктів декларування, 

які працюють в Службі судової охорони, 

територіальних управліннях ДСА України, 

державних підприємствах, установах і організаціях, 

що належать до сфери управління ДСА України. 

09.12.2019 до Міжнародного дня боротьби з 

корупцією надіслано електронною поштою всім 

працівникам структурних підрозділів апарату ДСА 

України та територіальним управлінням ДСА 

України розроблену інформаційну памʼятку щодо 

походження корупції як явища в суспільстві, її 

негативного впливу. 

2. Забезпечення моніторингу 

та контролю за виконанням 

заходів, визначених 

Антикорупційною 

програмою Державної 

судової адміністрації 

України на 2019 рік 

Головний спеціаліст 

з питань запобігання 

та виявлення 

корупції 

Жовтень-

грудень 

2019 року 

Виконано 

Згідно службової записки головного спеціаліста з 

питань запобігання та виявлення корупції від 

30.09.2019 № 7 (20) структурними підрозділами 

ДСА України надано звітну інформацію за ІІ та ІІІ 

квартали про виконання заходів, визначених 

Антикорупційною програмою ДСА України на 

2019 рік. Листом ДСА України від 11.10.2019  
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№ 20-24937/19 направлено Національному 

агентству з питань запобігання корупції  

інформацію щодо здійснення заходів, визначених в 

Антикорупційній програмі Державної судової 

адміністрації України на 2019 рік за  ІІ та ІІІ 

квартали. Вказана інформація оприлюднена на 

офіційному веб-сайті ДСА України  у розділі 

"Інше" - рубрика "Запобігання корупції" - 

"Антикорупційна програма Державної судової 

адміністрації України на 2019 рік"   

До 15.01.2020 буде подана звітна інформація за ІV 

квартал 2019 року. Крім того, наказами ДСА 

України від 02.09.2019 № 849  та від 04.12.2019  

№ 1154 внесено зміни до складу Комісії з 

проведення оцінки корупційних ризиків у 

Державній судовій адміністрації України   

3. Здійснення організаційних 

заходів щодо своєчасного 

подання декларацій осіб, 

уповноважених на 

виконання функцій держави 

працівниками Державної 

судової адміністрації 

України 

Головний спеціаліст 

з питань запобігання 

та виявлення 

корупції 

 

Протягом 

року 

Виконано 

Забезпечено попередження посадових осіб ДСА 

України щодо своєчасності подання декларації 

особи, уповноваженої на виконання функцій 

держави або місцевого самоврядування, 

ознайомлено з правилами заповнення такої 

декларації. 

Забезпечено проведення перевірки фактів за 

своєчасним поданням державними службовцями  

щорічної декларації за 2019 рік при звільненні або 

іншим чином припиненні діяльності, пов’язаної з 

виконанням функцій держави. 

4. Надання допомоги 

працівникам  Державної 

судової адміністрації 

України в заповненні  

Головний спеціаліст 

з питань запобігання 

та виявлення 

корупції 

Протягом 

року 

Виконано 

Протягом звітного періоду працівникам 

структурних підрозділів  Державної судової 

адміністрації України надавалися відповідні 



4 

декларацій осіб, 

уповноважених на 

виконання функцій держави 

та повідомлень про суттєві 

зміни у майновому стані 

розʼяснення, консультації в усній формі, а також 

шляхом розсилання на електронну пошту 

розʼяснень, змін до законодавства. 

Надано консультаційну та практичну допомогу 

державним службовцям  ДСА України в заповненні 

електронних декларацій, в т. ч. щорічної декларації 

за 2018 рік, а також  декларацій при звільненні або 

іншим чином припиненні діяльності, пов’язаної з 

виконанням функцій держави,  повідомлень про 

суттєві зміни у майновому стані.  

Листом ДСА України від 02.10.2019 № 20-24198/19 

проведено розʼяснювальну роботу у частині 

декларування суттєвих змін у майновому стані 

субʼєктів декларування, які працюють у Службі 

судової охорони, територіальних управліннях ДСА 

України, державних підприємствах, установах і 

організаціях, що належать до сфери управління 

ДСА України. Також з урахуванням змін до 

антикорупційного законодавства внесених  Законом 

України   від 02.10.2019 № 140-ІХ "Про внесення 

змін до деяких законодавчих актів України щодо 

забезпечення ефективності інституційного 

механізму запобігання корупції" листом ДСА 

України від 05.11.2019 № 20-26660/19 наголошено 

на зобовʼязання, які виникли у нових субʼєктів 

декларування (членів конкурсних та 

дисциплінарних комісій, працівників патронатної 

служби, крім осіб, які працюють на громадських 

засадах, помічників суддів), зокрема, щодо подання 

з дня набрання чинності вказаного вище Закону 

(18.10.2019) повідомлень про суттєві зміни у 

майновому стані. 
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5. Розгляд повідомлень щодо 

фактів порушень 

працівниками Державної 

судової адміністрації 

України норм Закону 

України «Про запобігання 

корупції» 

Головний спеціаліст 

з питань запобігання 

та виявлення 

корупції 

Постійно Виконано 

Протягом звітного періоду  повідомлень щодо 

фактів порушень працівниками Державної судової 

адміністрації України норм Закону України «Про 

запобігання корупції» не надходило.  

1 повідомлення, що не стосувалося працівників  

Державної судової адміністрації України згідно 

доповідної записки від 04.11.2019 № 15 (20), 

надіслано за належністю до відповідного 

розпорядника інформації. Факти, наведені у 

повідомленні не знайшли свого підтвердження. 

6.  Участь у проведенні 

службових розслідувань 

(перевірок) відносно осіб, 

уповноважених на 

виконання функцій 

держави, у випадку 

встановлення факту 

недодержання такими 

особами вимог Закону 

України «Про запобігання 

корупції»  

Головний спеціаліст 

з питань запобігання 

та виявлення 

корупції 

Протягом 

року 

Виконано 

Відповідно до наказу ДСА України від 22.08.2019 

№ 829 "Про проведення службового розслідування" 

враховуючи рішення Національного агентства з 

питань запобігання корупції від 09.08.2019 № 2477 

"Про внесення припису про порушення вимог 

законодавства щодо етичної поведінки, запобігання 

та врегулювання конфлікту інтересів, інших 

порушень закону", Порядок проведення 

службового розслідування стосовно осіб, 

уповноважених на виконання функцій держави або 

місцевого самоврядування, та осіб, які для цілей 

Закону України "Про запобігання корупції" 

прирівнюються до осіб, уповноважених на 

виконання функцій держави або місцевого 

самоврядування, затверджений постановою 

Кабінету Міністрів України від 13.06.2000 № 950 

проведено службове розслідування з метою 

виявлення причин та умов, що сприяли 

невиконанню посадовими особами ДСА України 

вимог частини другої статті 49, частин четвертої та 
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сьомої статті 53, частини першої статті 56, частини 

третьої статті 57, частин другої та третьої статті 58 

Закону України від 14.10.2014 № 1700-VII "Про 

запобігання корупції" ( за результатами проведеної 

Національним агентством з питань запобігання 

корупції планової перевірки дотримання вимог 

Закону України "Про запобігання корупції" у ДСА 

України , затвердженої Актом від 06.08.2019).  

За результатами службового розслідування 

Комісією з проведення службового розслідування 

складено Акт за результатами службового 

розслідування від 09.09.2019, копія якого листом 

ДСА України від 25.09.2019 № 20-23692/19 

надіслана Національному агентству з питань 

запобігання корупції. 

7. Взаємодія з 

правоохоронними 

органами, Національним 

агентством з питань 

запобігання корупції, 

уповноваженою особою 

Секретаріату Кабінету 

Міністрів України щодо 

основної діяльності 

Головний спеціаліст 

з питань запобігання 

та виявлення 

корупції 

Протягом 

року 

Виконано 

При зверненні спеціально уповноважених субʼєктів 

з питань протидії корупції, інформація та 

документи протягом звітного періоду надавалися 

невідкладно у найкоротші терміни в встановленому 

порядку, у разі виникнення питань щодо організації 

виконання завдань, визначених у відповідних 

запитах та зверненнях правоохоронних органів 

здійснюється зворотній звʼязок з представником 

відповідного органу. 

8. Вжиття заходів щодо 

виявлення конфліктів 

інтересів та сприяння їх 

усуненню, контроль за 

дотриманням вимог 

законодавства щодо 

врегулювання конфлікту 

Головний спеціаліст 

з питань запобігання 

та виявлення 

корупції 

Протягом 

року 

Виконано 

Відповідно до доповідної записки головного 

спеціаліста з питань запобігання та виявлення 

корупції від 21.10.2019 № 13(20) з урахуванням 

змін до законодавства, внесених Законом України 

від 02.10.2019 № 140-ІХ "Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України щодо 
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інтересів забезпечення ефективності інституційного 

механізму запобігання корупції" проаналізовано 

роботу близьких осіб в структурних підрозділах 

апарату ДСА України. За результатами ознак 

прямого підпорядкування близьких осіб не 

виявлено. Згідно листа ДСА України від 05.11.2019 

№ 20-26661/19 проаналізовано роботу близьких 

осіб  у територіальних управліннях ДСА України, 

на підприємствах, установах, організаціях, що 

належать до сфери її управління. За результатами  
ознак прямого підпорядкування близьких осіб не 

виявлено. Крім того, з урахуванням змін до 

антикорупційного законодавства постійно 

проводиться розʼяснювальна робота з судами, 

надається методична допомога з метою усунення 

роботи близьких осіб, в порядку визначеному 

Законом України "Про запобігання корупції".  

Вказана інформація була узагальнена та оформлена 

Доповідною запискою  головного спеціаліста з 

питань запобігання та виявлення корупції від 

22.11.2019 № 24 (20). 

9. Проведення 

розʼяснювальної роботи 

серед посадових осіб  

Державної судової 

адміністрації України з 

питань дотримання вимог 

Закону України «Про 

запобігання корупції», в 

тому числі дотримання 

правил етичних норм 

поведінки 

Головний спеціаліст 

з питань запобігання 

та виявлення 

корупції 

Протягом 

року 

Виконано 

Протягом звітного періоду проводилась 

розʼяснювальна робота серед посадових осіб  

Державної судової адміністрації України з питань 

дотримання вимог Закону України «Про 

запобігання корупції», в тому числі дотримання 

правил етичних норм поведінки, зокрема, шляхом 

надсилання всім працівникам на електронні адреси 

інформаційних листів щодо змін до 

антикорупційного законодавства, роботи Єдиного 

державного реєстру декларацій, інформаційні 

повідомлення з офіційного веб-сайту 

Національного агентства з питань запобігання 

корупції. Також 25.10.2019 для працівників 
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структурних підрозділів апарату ДСА України 

проведено навчання за темою : "Дотримання вимог 

антикорупційного законодавства в ДСА України" з 

урахуванням змін до законодавства, внесених  
Законом України від 02.10.2019 № 140-ІХ "Про 

внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо забезпечення ефективності 

інституційного механізму запобігання корупції". 

10.  Ведення обліку працівників  

Державної судової 

адміністрації України, 

притягнутих до 

відповідальності за 

вчинення корупційних 

правопорушень 

Головний спеціаліст 

з питань запобігання 

та виявлення 

корупції 

Протягом 

року 

Облік працівників  Державної судової адміністрації 

України, притягнутих до відповідальності за 

вчинення корупційних правопорушень 

забезпечується на постійній основі шляхом ведення 

відповідного журналу. Протягом звітного періоду 

внесено 1 запис щодо працівників  Державної 

судової адміністрації України, притягнутих до 

відповідальності за вчинення корупційних 

правопорушень. 

11. Участь у нарадах, 

семінарах, конференціях та 

інших заходах з питань 

запобігання корупції  

Головний спеціаліст 

з питань запобігання 

та виявлення 

корупції 

Протягом 

року 

Виконано 

головним спеціалістом з питань запобігання та 

виявлення корупції прийнято участь 26.11.2019 у 

навчальних заходах з підвищення кваліфікації за 

загальними короткостроковими програмами 

"Запобігання та виявлення корупції – практика 

застосування" та "Фінансовий контроль – 

проблемні аспекти" в Українській школі 

урядування, за результатами яких отримано 

відповідні сертифікати державного зразка про 

підвищення кваліфікації. 

12. Участь в підготовці 

матеріалів та подання до 

Національного агентства з 

питань запобігання корупції 

інформації, необхідної для 

підготовки Національної 

Головний спеціаліст 

з питань запобігання 

та виявлення 

корупції 

Протягом 

року 

Відповідні матеріали будуть надані за зверненням 

Національного агентства з питань запобігання 

корупції у встановленому порядку. 
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Головний спеціаліст з питань запобігання  

та виявлення корупції  

Державної судової адміністрації України                                             /підпис/                                        М.М. Петрушко 

 

 

доповіді щодо реалізації 

засад антикорупційної 

політики 

13. Участь у підготовці 

відповідей на звернення 

громадян та розгляді 

запитів на інформацію 

відповідно до компетенції 

Головний спеціаліст 

з питань запобігання 

та виявлення 

корупції 

Протягом 

року 

Виконано 

Протягом звітного періоду забезпечено участь у 

підготовці відповідей на звернення та розгляді 

запитів на інформацію відповідно до компетенції, 

зокрема, 25 відповідей на звернення громадських 

організацій, юридичних осіб публічного права, 

правоохоронних органів, які були опрацьовані 

уповноваженою особою з питань запобігання та 

виявлення корупції спільно з самостійними 

структурними підрозділами ДСА України. 

14. Підготовка та подання на 

затвердження Плану роботи 

головного спеціаліста з 

питань запобігання та 

виявлення корупції на 2020 

рік 

Головний спеціаліст 

з питань запобігання 

та виявлення 

корупції 

До 20 

грудня 

2019 року 

Виконано 

Службовою запискою  головного спеціаліста з 

питань запобігання та виявлення корупції від 

13.12.2019 № 28 (20) надано пропозиції до 

орієнтовного плану роботи ДСА України на І 

півріччя 2020 року, які будуть включені до Плану 

роботи головного спеціаліста з питань запобігання 

та виявлення корупції на 2020 рік. 


