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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 18 січня 2021 року  

№ 14 "Про проведення оцінки корупційних ризиків у Державній судовій 

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 перегляду Антикорупційної програми Державної судової 

адміністрації України на 2020 – 2021 роки на офіційному веб-сайті ДСА 

України опубліковано наказ ДСА України від 18 січня 2021 року № 14 "Про 

проведення оцінки корупційних ризиків у діяльності Державної судової 

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

До складу Комісії включено 12 представників із 11 самостійних 

структурних підрозділів апарату ДСА України. Головою Комісії визначено 

заступника Голови ДСА України, який здійснює тимчасове виконання 

обовʼязків Голови ДСА України. 

Для проведення оцінки корупційних ризиків також залучалися 

представники структурних підрозділів апарату ДСА України, які надавали 

фахову інформацію для проведення оцінки корупційних ризиків. 

Комісією при здійсненні своїх повноважень здійснено комплекс 

організаційних, аналітичних та практичних заходів щодо поглибленого 

дослідження зовнішнього та внутрішнього середовища ДСА України з метою 
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виявлення в діяльності ДСА України, її територіальних управлінь ймовірних 

корупційних ризиків, які можуть створювати сприятливі умови для скоєння 

корупційних та/або повʼязаних із корупцією правопорушень працівниками ДСА 

України. 

Для ідентифікації та оцінки ймовірних корупційних ризиків у діяльності 

ДСА України та її територіальних управлінь здійснено дослідження результатів 

діяльності апарату, територіальних управлінь у розрізі загальних функцій та 

завдань (управління персоналом; управління фінансами; управління 

матеріальними ресурсами; внутрішній контроль та аудит; організація роботи із 

запобігання та виявлення корупції). 

Під час оцінки корупційних ризиків досліджено перелік джерел, а саме 

відповідні нормативно-правові акти, що регулюють діяльність ДСА України, її 

структурних підрозділів та територіальних управлінь, з метою виявлення в них 

норм та положень, які встановлюють наявність дискреційних повноважень у 

посадових осіб, що здійснюють виконання завдань і функцій, покладених на 

ДСА України, а також виявлення норм, що можуть створювати сприятливі 

умови для зловживань службовим становищем працівниками ДСА України, 

задоволення ними приватних інтересів, а також сприяти вчиненню 

працівниками корупційних та/або повʼязаних із корупцією правопорушень. 

Комісія працювала за робочим планом, затвердженим Головою Комісії  

25 січня 2021 року та протоколом засідання Комісії від 25.01.2021 № 2. Процес 

оцінки та ідентифікації корупційних ризиків  тривав до 28.01.2021 року. 

Також Комісією враховано інформацію, отриману в територіальних 

управліннях ДСА України (загалом – 25) щодо пропозицій з метою 

ідентифікації корупційних ризиків в територіальних управліннях ДСА України. 

За результатами наданої інформації та пропозицій Комісією не визначено 

нових корупційних ризиків за переліком функцій/процесів у діяльності ДСА 

України.  

Разом з цим, виникла необхідність перегляду деяких заходів, визначених 

Додатком 1 до Антикорупційної програми Державної судової адміністрації 

України на 2020-2021 роки (Заходи з реалізації запобігання та протидії корупції 

в діяльності Державної судової адміністрації України, а також з виконання 

державної антикорупційної стратегії) та Додатком до звіту за результатами 

оцінки корупційних ризиків у Державній судовій адміністрації України 

(Таблиця оцінених корупційних ризиків Державної судової адміністрації 

України та заходів щодо їх усунення). (Додаток 2 до Антикорупційної програми 

Державної судової адміністрації України на 2020-2021 роки). 

Зокрема, пропонується у Додатку 1 до Антикорупційної програми 

Державної судової адміністрації України на 2020-2021 роки (Заходи з реалізації 

запобігання та протидії корупції в діяльності Державної судової адміністрації 

України) виключити захід № 6 "Введення в територіальних управліннях ДСА 

України посади головного спеціаліста з питань запобігання та виявлення 

корупції (до введення такої посади покласти виконання обов’язків на 

відповідного працівника територіального управління ДСА України)" у звʼязку з 

прийняттям Закону України "Про Державний бюджет на 2021 рік", враховуючи 
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що Вищою радою правосуддя перегляд граничної чисельності працівників ДСА 

України та її територіальних управлінь не передбачається, у звʼязку з цим, 

пункти 7-10 Додатку 1 до Антикорупційної програми Державної судової 

адміністрації України на 2020-2021 роки (Заходи з реалізації запобігання та 

протидії корупції в діяльності Державної судової адміністрації України) 

вважати відповідно пунктами 6-9. 

Також запропоновано наступне: 

у Додатку до звіту за результатами оцінки корупційних ризиків у 

Державній судовій адміністрації України (Таблиця оцінених корупційних 

ризиків Державної судової адміністрації України та заходів щодо їх усунення) 

(Додаток 2 до Антикорупційної програми Державної судової адміністрації 

України на 2020-2021 роки: 

корупційний ризик № 1 - виключити, у звʼязку з виконанням, з 

урахуванням зазначеного пункти 2-11 Таблиці оцінених корупційних ризиків 

вважати відповідно пунктами 1-10; 

корупційний ризик № 2 (в новій редакції – корупційний ризик № 1) – 

змінити строк виконання заходів щодо усунення корупційного ризику на 

"протягом 2021 року"; 

корупційний ризик  № 4 (в новій редакції – корупційний ризик № 3) - 

змінити строк виконання заходів щодо усунення корупційного ризику  

на "І квартал 2021 року"; 

корупційний ризик  № 11 (в новій редакції – корупційний ризик № 10) – 

змінити особу, яка відповідальна за виконання заходу (Покотило Я.Б.) на члена 

Комісії Воронцову Н.В. 

 

За результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності ДСА України 

Комісією рекомендовано Секретареві Комісії підготувати проект наказу про 

внесення змін до Антикорупційної програми Державної судової адміністрації 

України на 2020 – 2021 роки, зокрема, Додатку 1 та Додатку до звіту за 

результатами оцінки корупційних ризиків у Державній судовій адміністрації 

України (Таблиця оцінених корупційних ризиків Державної судової 

адміністрації України та заходів щодо їх усунення) (Додаток 2 до 

Антикорупційної програми Державної судової адміністрації України  

на 2020 – 2021 роки. 

На момент затвердження Звіту про результати оцінки корупційних 

ризиків у діяльності Державної судової адміністрації України Закон України 

"Про засади державної антикорупційної політики на 2020-2024 роки" не 

прийнятий. 

 

Головний спеціаліст з питань  

запобігання та виявлення корупції, Секретар Комісії  

з проведення оцінки корупційних ризиків 

у Державній судовій адміністрації України           /підпис/              М. Петрушко 

 

12 березня 2021 року 


