
 
 

 
 

ДЕРЖАВНА СУДОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ 

 

Н А К А З 

28 вересня 2022 р. 
   

                                    Київ 

 

№    346       

 

 

 

Про проведення оцінювання корупційних ризиків 

 

Відповідно до частини п’ятої статті 153 Закону України "Про судоустрій і 

статус суддів", підпунктів 2 - 5 пункту 2 розділу ІІІ Методології управління 

корупційними ризиками, затвердженої наказом Національного агентства з 

питань запобігання корупції від 28.12.2021 № 830/21, та з метою встановлення 

ймовірності вчинення корупційних та повꞌязаних з корупцією правопорушень 

працівниками Державної судової адміністрації України, а також аналізу 

ефективності існуючих заходів контролю, спрямованих на запобігання реалізації 

корупційних ризиків,   

 

НАКАЗУЮ: 

 

 1. Провести в термін до 30 січня 2023 р. оцінювання корупційних ризиків у 

форматі самооцінювання. 

 

 2. Керівникам самостійних структурних підрозділів Державної судової 

адміністрації України у термін до 14 жовтня 2022 р. надати головному 

спеціалісту з питань запобігання та виявлення корупції (Петрушко М. М.) 

кандидатури працівників для включення до складу робочої групи з оцінювання 

корупційних ризиків (із зазначенням прізвища, імені, по батькові, повного 

найменування посади та назви структурного підрозділу, номеру телефону та 

адреси електронної поштової скриньки). 

 

 3. Головному спеціалісту з питань запобігання та виявлення корупції 

(Петрушко М. М. ) у термін до 31 жовтня 2022 року: 

 

 1) розробити та подати на підпис в установленому порядку проєкт наказу 

Державної судової адміністрації України про утворення робочої групи з 

оцінювання корупційних ризиків, затвердження її персонального складу та 

положення про неї; 

  

 2) поінформувати Національне агентство з питань запобігання корупції про 

початок проведення оцінювання корупційних ризиків шляхом надсилання 
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відповідного листа із гіперпосиланням на наказ про початок проведення 

оцінювання корупційних ризиків, що розміщений на офіційному вебсайті 

Державної судової адміністрації України. 

 

 4. Відділу документального забезпечення та контролю (Парубченко Т. В.) 

довести до заступників Голови Державної судової адміністрації України, 

радників Голови Державної судової адміністрації України та керівників 

самостійних структурних підрозділів Державної судової адміністрації України 

копію цього наказу. 

 

 5. Управлінню забезпечення діяльності керівництва (Мельнікова М. О.) не 

пізніше трьох робочих днів з дня прийняття наказу оприлюднити його в розділі 

"Нормативно-правова база" рубрики "Інше" офіційного вебсайту ДСА України. 

 

 6. Головному спеціалісту з питань запобігання та виявлення корупції 

(Петрушко М. М.) забезпечити можливість надання представниками 

громадськості кандидатур для включення до складу робочої групи з оцінювання 

корупційних ризиків шляхом надсилання пропозицій (на адресу електронної 

пошти: petrushko@court.gov.ua) протягом 10 днів з дня опублікування цього 

наказу. 

 

7. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Державної судової 

адміністрації України від 07 грудня 2021 р. № 405 "Про проведення оцінки 

корупційних ризиків у Державній судовій адміністрації України". 

 

 8. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 

 

 

 

Голова  

Державної судової 

адміністрації України                /підпис/                             Олексій САЛЬНІКОВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


