
 
 

Додаток 3 

до Антикорупційної програми ДСА 

України на 2022–2024 роки 

(пункт 3 розділу ІІІ) 

 

Програма навчання з антикорупційної тематики в Державній судовій адміністрації України 

№ 

з/п 

Тема навчального заходу Термін 

проведення 

навчального 

заходу 

Цільова аудиторія Підрозділ, 

відповідальний за 

проведення заходу 

    1 Рекомендації субʼєктам декларування 

для початку роботи з Єдиним 

державним реєстром декларацій осіб, 

уповноважених на виконання функцій 

держави 

Загальні вимоги антикорупційного 

законодавства щодо фінансового 

контролю 

 

грудень 2022 

січень 2023 

січень 2024 

Працівники 

структурних підрозділів 

центрального ДСА 

України, працівники 

територіальних 

управлінь ДСА України 

– cуб’єкти декларування, 

працівники апаратів 

місцевих загальних 

судів, працівники 

апаратів апеляційних 

загальних, апеляційних 

адміністративних, 

апеляційних 

господарських судів, 

окружних 

адміністративних та 

місцевих господарських 

судів 

 

Головний спеціаліст з 

питань  запобігання та 

виявлення корупції ДСА 

України; 

Територіальні управління 

ДСА  України 

 



2 
 

 
 

№ 

з/п 

Тема навчального заходу Термін 

проведення 

навчального 

заходу 

Цільова аудиторія Підрозділ, 

відповідальний за 

проведення заходу 

 

    2 Практичні аспекти заповнення 

електронної деклараці. 

лютий 2023 

лютий 2024 

Працівники 

структурних підрозділів 

ДСА України, 

працівники 

територіальних 

управлінь ДСА України 

– cуб’єкти 

декларування, 

працівники апаратів 

місцевих загальних 

судів, працівники 

апаратів апеляційних 

загальних, апеляційних 

адміністративних, 

апеляційних 

Головний спеціаліст з 

питань  запобігання та 

виявлення корупції ДСА 

України; 

Територіальні управління 

ДСА України 
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№ 

з/п 

Тема навчального заходу Термін 

проведення 

навчального 

заходу 

Цільова аудиторія Підрозділ, 

відповідальний за 

проведення заходу 

господарських судів, 

окружних 

адміністративних та 

місцевих 

господарських судів 

 

 

 

 

 

 

    3 Запобігання та врегулювання конфлікту 

інтересів 

травень 2023 

травень 2024 

Працівники 

структурних підрозділів 

ДСА України, 

працівники 

територіальних 

управлінь ДСА України 

– cуб’єкти на яких 

поширюється дія Закону 

України "Про 

запобігання корупції",  
працівники апаратів 

місцевих загальних 

судів, працівники 

апаратів апеляційних 

Головний спеціаліст з 

питань  запобігання та 

виявлення корупції ДСА 

України; 

Територіальні управління 

ДСА України 
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№ 

з/п 

Тема навчального заходу Термін 

проведення 

навчального 

заходу 

Цільова аудиторія Підрозділ, 

відповідальний за 

проведення заходу 

загальних, апеляційних 

адміністративних, 

апеляційних 

господарських судів, 

окружних 

адміністративних та 

місцевих господарських 

судів 

    4 Основні положення антикорупційного 

законодавства (заборони і обмеження) 

та особливості його застосування 

серпень 2023 

серпень 2024 

Працівники 

структурних підрозділів 

ДСА України, 

працівники 

територіальних 

управлінь ДСА України– 

cуб’єкти на яких 

поширюється дія Закону 

України "Про 

запобігання корупції", 

працівники апаратів 

місцевих загальних 

судів, працівники 

апаратів апеляційних 

загальних, апеляційних 

адміністративних, 

апеляційних 

Головний спеціаліст з 

питань  запобігання та 

виявлення корупції ДСА 

України; 

Територіальні управління 

ДСА України 
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№ 

з/п 

Тема навчального заходу Термін 

проведення 

навчального 

заходу 

Цільова аудиторія Підрозділ, 

відповідальний за 

проведення заходу 

господарських судів, 

окружних 

адміністративних та 

місцевих господарських 

судів 

    5 Викривачі корупції, їх права. Гарантії 

захисту викривачів за законодавством 

України 

вересень2023 

вересень 2024 

Працівники 

структурних підрозділів 

ДСА України, 

працівники 

територіальних 

управлінь ДСА України,  
працівники апаратів 

апеляційних загальних, 

апеляційних 

адміністративних, 

апеляційних 

господарських судів, 

окружних 

адміністративних та 

місцевих господарських 

судів 

Головний спеціаліст з 

питань  запобігання та 

виявлення корупції ДСА 

України; 

Територіальні управління 

ДСА України 

   6 Правила етичної поведінки жовтень 2023 

жовтень 2024 

Працівники 

структурних підрозділів 

ДСА України, 

працівники 

Головний спеціаліст з 

питань  запобігання та 

виявлення корупції ДСА 

України; 
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№ 

з/п 

Тема навчального заходу Термін 

проведення 

навчального 

заходу 

Цільова аудиторія Підрозділ, 

відповідальний за 

проведення заходу 

територіальних 

управлінь ДСА України, 

працівники апаратів 

апеляційних загальних, 

апеляційних 

адміністративних, 

апеляційних 

господарських судів, 

окружних 

адміністративних та 

місцевих 

господарських судів 

Територіальні управління 

ДСА України 

    7 Відповідальність за корупційні злочини 

та адміністративні правопорушення, 

пов’язані з корупцією, та превенція їх 

вчинення 

 

листопад 2023 

листопад 2024 

Працівники 

структурних підрозділів 

ДСА України, 

працівники 

територіальних 

управлінь ДСА України 

– cуб’єкти на яких 

поширюється дія Закону 

України "Про 

запобігання корупції",  
працівники апаратів 

апеляційних загальних, 

апеляційних 

Головний спеціаліст з 

питань  запобігання та 

виявлення корупції ДСА 

України; 

Територіальні управління 

ДСА України 
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№ 

з/п 

Тема навчального заходу Термін 

проведення 

навчального 

заходу 

Цільова аудиторія Підрозділ, 

відповідальний за 

проведення заходу 

 
 

 

       Головний спеціаліст з питань 

       запобігання та виявлення корупції                                                                Михайло ПЕТРУШКО 

 

адміністративних, 

апеляційних 

господарських судів, 

окружних 

адміністративних та 

місцевих господарських 

судів 


