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Звіт про виконання Плану роботи Головного спеціаліста з питань запобігання та виявлення корупції 

Державної судової адміністрації України на 2020 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 2019 рік 

Головний спеціаліст з 

питань запобігання та 

виявлення корупції 

січень-

березень 

2020 року 

Виконано. 

Листом ДСА України від 21.02.2020 № 20-3656/20 з  

метою посилення контролю за виконанням вимог 

Закону України "Про запобігання корупції" у частині 

електронного декларування було надано доручення 

територіальним управліннями, державним 

підприємствам, установам і організаціям, що належать 

до сфери управління ДСА України, Службі судової 

охорони забезпечити своєчасне подання працівниками 

електронних декларацій до 01.04.2020 з одночасним 

поданням до ДСА України інформації про подання 

декларацій.  

Враховуючи набрання чинності з 20.03.2020 Законом 

України від 04.03.2020 № 524-ІХ "Про внесення змін 

до деяких законодавчих актів України у зв'язку з 

прийняттям Закону України "Про запобігання 

корупції" (опубліковано в газеті "Голос України" від 

19.03.2020 № 52), яким встановлено, що декларації 

особи, уповноваженої на виконання функцій держави 

або місцевого самоврядування, які відповідно до 
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статті 45 цього Закону подаються за минулий рік  

до 1 квітня, у 2020 році суб’єкти декларування 

подають до 1 червня вимоги щодо термінів виконання 

рекомендацій, зазначених у листі ДСА України  

від 21.02.2020 № 20-3656/20 було відкориговано. 

Уповноваженою особо з питань запобігання та 

виявлення корупції ДСА України починаючи  

з 01 січня 2020 року проведено низку 

роз’яснювальних заходів щодо вимог до заповнення 

електронних декларацій осіб, уповноважених на 

виконання функцій держави або місцевого 

самоврядування, організованих на виконання 

доручення керівництва ДСА України у період  

деклараційної кампанії (січень – червень 2020 року). 

2. Підготовка, затвердження, направлення на 

погодження до Національного агентства з 

питань запобігання корупції  та 

забезпечення моніторингу та контролю за 

виконанням заходів, визначених 

Антикорупційною програмою Державної 

судової адміністрації України на  

2020-2021 роки 

Головний спеціаліст з 

питань запобігання та 

виявлення корупції 

січень-

квітень  

2020 року 

Виконано. 

Наказом ДСА України від 26.03.2020 року № 140  

(в редакції наказу ДСА України від 24.07.2020 року  

№ 338) затверджено Антикорупційну програму ДСА 

України на 2020-2021 роки, яка оприлюднена на 

офіційному веб-сайті ДСА України та її 

територіальних управлінь. 

Наказом Національного агентства з питань 

запобігання корупції від 26.06.2020 № 280/20  

погоджено Антикорупційну програму Державної 

судової адміністрації України на 2020-2021 роки з 

наданням обовʼязкових для розгляду пропозицій. 

Наказом  ДСА України від 24.07.2020 № 338 внесено 

зміни до  Антикорупційної програми Державної 

судової адміністрації України на 2020-2021 роки, 

затвердженої наказом ДСА України від 26.03.2020 

року № 140 (в редакції наказу ДСА України від 

04.06.2020 року № 254), зокрема, викладено в новій 



3 

редакції Додаток № 2 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", затверджений Головою 

Державної судової адміністрації України 04 червня 

2020 року. 

Щоквартальні звіти про виконання заходів, 

визначених Антикорупційною програмою ДСА 

України на 2020-2021 роки надаються Голові Комісії 

з оцінки корупційних ризиків в ДСА України шляхом 

узагальнення інформації від структурних підрозділів 

ДСА України про виконання заходів щоквартально, 

до 5 числа та до 15 числа наступного місяця, що 

передує звітному кварталу, направляються до 

Національного агентства з питань запобігання 

корупції за встановленою формою. 

3. Надання допомоги працівникам  

Державної судової адміністрації України  

в заповненні декларацій осіб, 

уповноважених на виконання функцій 

держави за 2019 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 

2020 року, 

постійно 

Виконано. 

Протягом звітного періоду, особливо під час 

деклараційної кампанії протягом січня-червня 2020 

року, уповноваженою особою з питань запобігання та 

виявлення корупції в ДСА України забезпечено 

надання допомоги  працівникам  Державної судової 

адміністрації України  в заповненні декларацій осіб, 

уповноважених на виконання функцій держави за 

2019 рік  та повідомлень про суттєві зміни у 

майновому стані відповідно до вимог Закону України 

"Про запобігання корупції". Надавались відповідні 

консультації у режимі реального часу через Інтернет, 

телефонним звʼязком, а також шляхом надсилання на 

адреси електронної пошти працівників апарату ДСА 

України, її територіальних управлінь відповідних 
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розʼяснювальних матеріалів, коментарів фахівців 

Національного агентства з питань запобігання 

корупції, активних посилань з офіційного веб-сайту 

Національного агентства з питань запобігання 

корупції щодо електронного декларування. 

4. 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 

законодавств

ом 

Виконано. 

За результатами проведеної перевірки встановлено 1 

факт неподання декларації в центральному апараті 

ДСА України, фактів неподання/несвоєчасного 

подання декларацій начальниками територіальних 

управлінь ДСА України та їх заступниками, 

керівниками підприємств, установ, організацій, що 

належать до сфери управління ДСА України та їх 

заступниками не встановлено. 

Підготовлено та листом ДСА України від 05.06.2020 

№ 20-11111/20 направлено до Національного 

агентства з питань запобігання корупції повідомлення 

про неподання декларації працівником центрального 

апарату ДСА України. 

5. 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 Виконано. 

Протягом звітного періоду надійшло 3 анонімні 

повідомлення про порушення вимог Закону України 

"Про запобігання корупції", які були розглянуті 

головним спеціалістом з питань запобігання та 

виявлення корупції ДСА України та скеровані за 

належністю до НАЗК листами ДСА України  

від 06.03.2020 № 20-4617/20, від 29.04.2020  

№ 20-8580/20, від 29.05.2020 № 20-10667/20.  

Також до ДСА України надійшло 2 анонімних 

повідомлення про порушення вимог Закону України 

"Про запобігання корупції" з боку посадових осіб 

Служби судової охорони, які були розглянуті 

головним спеціалістом з питань запобігання та 
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виявлення корупції ДСА України та скеровані за 

належністю до Служби судової охорони для 

проведення попередньої перевірки інформації листами 

ДСА України від 16.09.2020 № 20-17125/20 та від 

18.09.2020 № 20-17365/20. 

Крім того 1 повідомлення надійшло на спеціальну 

телефонну лінію, однак за результатами розгляду було 

виявлено невідповідність вказаного повідомлення 

вимогам Закону України "Про запобігання корупції", 

про що було повідомлено письмово заявника. 

6. 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  повідомлення щодо фактів 

порушень працівниками Державної судової 

адміністрації України норм Закону України "Про 

запобігання корупції" не надходили. 

7. 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 Виконано. 

Фактів, що можуть свідчити про вчинення 

корупційних або повʼязаних з корупцією 

правопорушень з боку працівників ДСА України та її 

територіальних управлінь протягом звітного періоду 

зафіксовано не було. 

8. Вжиття заходів щодо виявлення 

конфлікту інтересів та сприяння його 

усуненню, контроль за дотриманням 

вимог законодавства щодо врегулювання 

конфлікту інтересів 

Головний спеціаліст з 

питань запобігання та 

виявлення корупції 

постійно Виконано. 

Протягом звітного періоду уповноваженою особою з 

питань запобігання та виявлення корупції в ДСА 

України постійно здійснювалася розʼяснювальна 

робота з працівниками ДСА України, начальниками 

територіальних управлінь ДСА України та їх 

заступниками, керівниками підприємств, установ, 

організацій, що належать до сфери управління ДСА 

України та їх заступниками з питань дотримання 

вимог законодавства щодо конфлікту інтересів, 

надається методична допомога з метою усунення 
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роботи близьких осіб, в порядку визначеному Законом 

України "Про запобігання корупції". Проведено аналіз 

роботи близьких осіб в апараті ДСА України та її 

територіальних управліннях, а також підприємствах, 

установах, організаціях, що належать до сфери 

управління ДСА України. Про результати аналізу 

роботи близьких осіб інформовано Голову ДСА 

України доповідною запискою  

від 24.09.2020 № 52 (20) 

9. 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 Виконано. 

Антикорупційна експертиза проектів наказів з 

основної діяльності проводиться з урахуванням 

Методології проведення антикорупційної експертизи, 

затвердженої наказом Міністерства юстиції України 

від 24.04.2017 № 1395/5. За результатами проведеної 

антикорупційної експертизи на виявлення в проектах 

наказів з основної діяльності корупціогенних факторів 

уповноваженою особою з питань запобігання та 

виявлення корупції в ДСА України станом на 

30.12.2020 протягом звітного періоду опрацьовано: 

163 - проектів наказів з основної діяльності; 

226 – проектів наказів з кадрових питань. 

10.  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 Виконано. 

Протягом звітного періоду уповноважена особа з 

питань запобігання та виявлення корупції в ДСА 

України до проведення  проведенні службових 

розслідувань (перевірок) відносно осіб, 

уповноважених на виконання функцій держави не 

залучалась у звʼязку з відсутністю встановлених 

фактів недодержання такими особами вимог Закону 

України "Про запобігання корупції". 

11. Ведення обліку працівників  Державної Головний спеціаліст з постійно Виконано. 
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судової адміністрації України, 

притягнутих до відповідальності за 

вчинення корупційних правопорушень 

питань запобігання та 

виявлення корупції 

Облік працівників  Державної судової адміністрації 

України, притягнутих до відповідальності за вчинення 

корупційних правопорушень забезпечується на 

постійній основі шляхом ведення відповідного 

журналу. Протягом звітного періоду записів щодо 

працівників  Державної судової адміністрації України, 

притягнутих до відповідальності за вчинення 

корупційних правопорушень до журналу не вносились 

у звʼязку з відсутністю судових рішень за якими 

працівники Державної судової адміністрації України 

були притягнуті до відповідальності за вчинення 

корупційних правопорушень. 

12. 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 Виконано. 

Протягом звітного періоду в межах повноважень 

опрацьовано 30 запитів (звернень) громадян, установ, 

підприємств, організацій. 

Уповноваженою особою протягом звітного періоду 

опрацьовано 5 заяв (повідомлень) про корупцію, за 

якими проведено службову перевірку або направлено 

за належністю до розпорядників інформації. 

Пропозиції, скарги, звернення громадян, юридичних 

осіб та громадських організацій стосовно порушення 

антикорупційного законодавства працівниками ДСА 

України опрацьовуються у встановленому порядку. 

13. Участь у нарадах, семінарах, 

конференціях та інших заходах з питань 

запобігання корупції 

Головний спеціаліст з 

питань запобігання та 

виявлення корупції 

постійно Виконано. 

Прийнято участь 31.07.2020 у заході в режимі 

відеоконференції щодо обговорення розділу ІІІ щодо 

запобігання корупції у сфері судочинства 

Антикорупційної стратегії на 2020-2024 роки, 

організованому Вищою радою правосуддя. 

Забезпечено участь уповноваженої особи з питань 

запобігання та виявлення корупції в ДСА України у 



8 

вебінарі Національного агентства з питань запобігання 

корупції, що відбувся 07.09.2020 за темою: 

"Функціонал антикорупційного уповноваженого", 

також взято участь у веб-конференції Міністерства 

фінансів України, що відбулася 29.09.2020 щодо 

аспектів здійснення внутрішнього контролю у органах 

державної влади. 

Також взято участь у онлайн-тренінгу з електронного 

декларування для уповноважених органів державної 

влади, організованому  Національним агентством з 

питань запобігання корупції та проведеному 

17.12.2020. 

Крім того, 23.12.2020 прийнято участь у публічному 

обговоренні проєкту "Оцінка ефективності 

уповноважених підрозділів з питань запобігання та 

виявлення корупції:результати пілотного дослідження 

НАЗК 2020 року. Моделі удосконалення інституту 

уповноважених", організованому  Національним 

агентством з питань запобігання корупції за 

підтримки Проєкту USAID "ВзаємоДія". 

14. 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 Виконано.  

Протягом звітного періоду уповноваженою особою з 

питань запобігання та виявлення корупції в ДСА 

України забезпечено надання консультаційної 

допомоги з питань дотримання вимог 

антикорупційного законодавства, зокрема 

декларування суттєвих змін у майновому стані, 

заповнення відомостей в деклараціях, запобігання та 

врегулювання конфлікту інтересів. Облік наданих 

консультацій здійснюється шляхом включення 

інформації до  Журналу обліку надання консультації 

суб’єктам декларування, що ведеться в електронній 



9 

формі. Протягом звітного періоду надано 217 

консультацій працівникам апарату ДСА України, її 

територіальних органів, а також працівникам місцевих 

загальних судів. 

15. Проведення внутрішніх навчань 

працівників ДСА України з питань 

антикорупційного законодавства 

Головний спеціаліст з 

питань запобігання та 

виявлення корупції 

постійно Виконано.  

До оголошення карантину проведено 4 навчальні 

семінари з питань дотримання вимог 

антикорупційного законодавства в частині 

електронного декларування: 2 - з працівниками 

апарату ДСА України та 2 – в режимі 

відеоконференції - відповідальними особами за 

дотримання вимог антикорупційного законодавства в 

територіальних управліннях ДСА України. 

Крім того, протягом березня-травня 2020 року 

проведено 3 навчальні семінари з питань дотримання 

вимог антикорупційного законодавства щодо  

електронного декларування в режимі 

відеоконференції з відповідальними особами за 

дотримання вимог антикорупційного законодавства в 

територіальних управліннях ДСА України. 

Також 07.05.2020  враховуючи лист Національного 

агентства з питань запобігання корупції  

від 09.04.2020 № 47-07/12972/20 уповноваженою 

особою з питань запобігання та виявлення корупції 

ДСА України організовано та за технічної підтримки 

ДП "Інформаційні судові системи" проведено  

семінар в режимі відеоконференції на тему: "Семінар 

з питань дотримання вимог антикорупційного 

законодавства суддями та працівниками апаратів 

судів" за участі відповідальних осіб, які здійснюють 

контроль за дотриманням вимог антикорупційного 

законодавства в апаратах районних судів м. Києва в 

закритому режимі на YouTube каналі Судової влади 

України. 
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Головний спеціаліст з питань запобігання  

та виявлення корупції  

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

 

Відповідно до Плану заходів з мінімізації ризиків 

розповсюдження гострої респіраторної хвороби 

COVID-19, спричиненої корона вірусом SARS-CoV-2, 

у Державній судовій адміністрації України, 

затвердженого наказом ДСА України від 16.03.2020  

№ 122 проведення занять працівників згідно 

затвердженого орієнтовного плану навчання 

працівників ДСА України на ІІ півріччя 2020 року 

скасовано. 

Водночас, надавались відповідні консультації у 

режимі реального часу через Інтернет, телефонним 

звʼязком, а також шляхом надсилання на адреси 

електронної пошти працівників апарату ДСА України 

відповідних розʼяснювальних матеріалів, коментарів 

фахівців Національного агентства з питань 

запобігання корупції, активних посилань з офіційного 

веб-сайту Національного агентства з питань 

запобігання корупції щодо електронного 

декларування. 


