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Т. в. о. Голови Державної судової  
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План роботи Головного спеціаліста з питань запобігання та виявлення корупції 

Державної судової адміністрації України на 2021 рік  

№ 

п/п 

Найменування заходу  Відповідальні за 

виконання 

Строк 

виконання 

Індикатор виконання 

(очікуваний 

результат)  

1 2 3 4 5 

1. Проведення організаційних заходів по 

підготовці до чергового етапу подання 

працівниками Державної судової 

адміністрації України  декларацій осіб, 

уповноважених на виконання функцій 

держави за 2020 рік 

Головний спеціаліст з 

питань запобігання та 

виявлення корупції 

січень-березень 

2021 року 

 

2. Забезпечення за результатами аналізу 

корупційних ризиків та  проведення 

моніторингу виконання антикорупційних 

заходів внесення змін до Антикорупційної 

програми ДСА України на 2020-2021 роки 

у  встановленому порядку, подання 

узагальненої інформації голові Комісії з 

оцінки корупційних ризиків. 

Головний спеціаліст з 

питань запобігання та 

виявлення корупції 

протягом  

2021 року 

  

3.  Підготовка та подання до Національного 

агентства з питань запобігання корупції 

інформації щодо діяльності 

уповноваженого 

Головний спеціаліст з 

питань запобігання та 

виявлення корупції 

щопівроку  

до 10 лютого та до 

10 серпня 
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4. Надання допомоги працівникам  

Державної судової адміністрації України  

в заповненні декларацій осіб, 

уповноважених на виконання функцій 

держави за 2020 рік  та повідомлень про 

суттєві зміни у майновому стані 

відповідно до вимог Закону України "Про 

запобігання корупції" 

Головний спеціаліст з 

питань запобігання та 

виявлення корупції 

 

січень-березень 

2021 року, 

постійно 

 

5. Проведення перевірки фактів щодо 

своєчасного подання декларацій осіб, 

уповноважених на виконання функцій 

держави працівниками Державної судової 

адміністрації України 

Головний спеціаліст з 

питань запобігання та 

виявлення корупції 

 

у строки 

встановлені 

законодавством 

 

6. Розгляд анонімних повідомлень про 

можливі корупційні правопорушення, що 

надходять до ДСА України через 

спеціальну телефонну лінію, електронну 

пошту та поштовим звʼязком, а також 

перевірка інформації та даних, наведених 

у вказаних повідомленнях 

Головний спеціаліст з 

питань запобігання та 

виявлення корупції 

постійно  

7. 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  

8. Інформування керівництва ДСА України 

та спеціально уповноважених субʼєктів у 

сфері протидії корупції у разі виявлення 

фактів, що можуть свідчити про вчинення 

корупційних або повʼязаних з корупцією 

правопорушень  

Головний спеціаліст з 

питань запобігання та 

виявлення корупції 

постійно  

9. Вжиття заходів щодо виявлення Головний спеціаліст з постійно  
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конфлікту інтересів та сприяння його 

усуненню, контроль за дотриманням 

вимог законодавства щодо врегулювання 

конфлікту інтересів 

питань запобігання та 

виявлення корупції 

10. Опрацювання, в межах компетенції, 

проектів нормативно-правових актів та 

організаційно-розпорядчих документів, 

що видаються ДСА України з метою 

виявлення причин, що призводять чи 

можуть призвести до вчинення 

корупційних або  повʼязаних з корупцією 

правопорушень 

Головний спеціаліст з 

питань запобігання та 

виявлення корупції 

постійно  

11.  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 

постійно  

12. Ведення обліку працівників  Державної 

судової адміністрації України, 

притягнутих до відповідальності за 

вчинення корупційних правопорушень 

Головний спеціаліст з 

питань запобігання та 

виявлення корупції 

постійно  

13. Здійснення аналізу та забезпечення 

розгляду пропозицій, скарг, звернень 

громадян, юридичних осіб та громадських 

організацій, що надходять до ДСА 

України, стосовно порушення 

антикорупційного законодавства 

працівниками ДСА України 

Головний спеціаліст з 

питань запобігання та 

виявлення корупції 

постійно  

14. Участь у нарадах, семінарах, 

конференціях та інших заходах з питань 

Головний спеціаліст з 

питань запобігання та 

постійно  
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Головний спеціаліст з питань запобігання  

та виявлення корупції  

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

 

 

запобігання корупції виявлення корупції 

15. Надання методичної та консультаційної 

допомоги з питань дотримання вимог 

антикорупційного законодавства, 

проведення організаційної та 

розʼяснювальної роботи із запобігання, 

виявлення і протидії корупції з 

працівниками ДСА України 

Головний спеціаліст з 

питань запобігання та 

виявлення корупції 

постійно  

16. Проведення внутрішніх навчань 

працівників ДСА України з питань 

антикорупційного законодавства 

Головний спеціаліст з 

питань запобігання та 

виявлення корупції 

постійно  


