
 "ЗАТВЕРДЖУЮ" 

Т. в. о. Голови Державної судової  

                                                                 адміністрації України   

 

__/підпис/_______О. О. Сальніков  

                                           30 грудня 2021 р. 

 

 

Звіт про виконання  

Плану 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 

Виконано (100%). 

Листом ДСА України від 01.03.2021  

№ 20-3887/21 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 01.04.2021 з одночасним 

поданням до ДСА України інформації 

про подання декларацій.  

Уповноваженою особою з питань 

запобігання та виявлення корупції ДСА 
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України починаючи з 01 січня 2021 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 – квітень 

2021 року). 

Зокрема, протягом деклараційної 

кампанії проведено 19 навчальних 

заходів у режимі відеоконференції на 

платформі Zoom для працівників та 

державних службовців територіальних 

управлінь ДСА України, місцевих 

загальних судів, апеляційних, окружних 

адміністративних, господарських, 

апеляційних адміністративних та 

апеляційних господарських судів  з 

питань заповнення декларації особи, 

уповноваженої на виконання функцій 

держави або місцевого самоврядування, 

за 2020 рік. 

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 

Виконано (100%). 

Протягом звітного періоду здійснювався 

моніторинг виконання заходів, 

визначених Антикорупційною 

програмою ДСА України на 2020-2021 

роки, шляхом надання щоквартального 

звіту про виконання заходів, визначених 

у Антикорупційній програмі ДСА 
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України на 2020-2021 роки (за I квартал 

2021 року), шляхом узагальнення 

інформації від співвиконавців. 

Підготовлено звітну інформацію  

за І-ІІ квартал 2021 року та направлено 

до  Національного агентства з питань 

запобігання корупції за встановленою 

формою.  

Звітна інформація  розміщена на веб-

сайті ДСА України в підрубриці 

"Запобігання корупції" рубрики "Інше" 

https://dsa.court.gov.ua/userfiles/media/ne

w_folder_for_uploads/dsa/dod_1_antikor_

%20I_2021_1.pdf 

 

https://dsa.court.gov.ua/userfiles/media/ne

w_folder_for_uploads/dsa/DOD_2_tabl_riz

ik_I_21.pdf 

Протоколом № 3 засідання Комісії з 

проведення оцінки корупційних ризиків 

у ДСА України  

від 12.03.2021 затверджено Звіт про 

результати оцінки корупційних ризиків 

у діяльності Державної судової 

адміністрації України, а також Комісією 

узгоджено внесення змін до 

Антикорупційної програми Державної 

судової адміністрації України  

на 2020 – 2021 роки. 

Наказом ДСА України від 29.03.2021  

№ 95 внесено зміни до Антикорупційної 

програми Державної судової 

https://dsa.court.gov.ua/userfiles/media/new_folder_for_uploads/dsa/dod_1_antikor_%20I_2021_1.pdf
https://dsa.court.gov.ua/userfiles/media/new_folder_for_uploads/dsa/dod_1_antikor_%20I_2021_1.pdf
https://dsa.court.gov.ua/userfiles/media/new_folder_for_uploads/dsa/dod_1_antikor_%20I_2021_1.pdf
https://dsa.court.gov.ua/userfiles/media/new_folder_for_uploads/dsa/DOD_2_tabl_rizik_I_21.pdf
https://dsa.court.gov.ua/userfiles/media/new_folder_for_uploads/dsa/DOD_2_tabl_rizik_I_21.pdf
https://dsa.court.gov.ua/userfiles/media/new_folder_for_uploads/dsa/DOD_2_tabl_rizik_I_21.pdf
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адміністрації України на 2020 – 2021 

роки 

Водночас, згідно листа Національного 

агентства від 27.07.2021  

№ 22-03/56539/21 запроваджується 

надання уповноваженими інформації 

про виконання заходів, передбачених 

антикорупційною програмою 

державного органу, до Національного 

агентства щопівроку. 

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 

Виконано (100%). 

Відповідно до листа Національного 

агентства з питань запобігання корупції 

від 03.02.2021 № 22-06/6340/21 щодо 

заповнення онлайн-форми звітування 

уповноважених з питань запобігання 

та виявлення корупції за 2020 рік, 

уповноваженою особою з питань 

запобігання та виявлення корупції в 

ДСА України листом ДСА України від 

22.02.2021 № 20-3223/21 забезпечено 

направлення реєстраційного номеру 

заповненої через офіційний веб-сайт 

Національного агентства онлайн-форми 

оцінювання уповноваженої особи з 

питань запобігання та виявлення 

корупції в ДСА України, зареєстрований 

за номером 2020209, а також надіслано 

реєстраційні номери заповненої через 

офіційний веб-сайт Національного 

агентства онлайн-форми оцінювання 

відповідальними особами за 
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дотриманням вимог антикорупційного 

законодавства в територіальних 

управліннях ДСА України та 

Державному підприємстві 

"Інформаційні судові системи". 

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 

Виконано (100%). 

Через обмежувальні заходи у звʼязку з 

поширенням на території України 

гострої респіраторної хвороби COVID-

19, спричиненої коронавірусом SARS-

CoV-2 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. 

Крім того, враховуючи лист 

Національного агентства з питань 

запобігання корупції від 17.03.2021  

№ 22-03/15074/21 уповноваженою 

особою з питань запобігання та 

виявлення корупції ДСА України 

доведено до територіальних управлінь 

ДСА України рекомендації 

Національного агентства щодо 
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забезпечення своєчасного подання 

електронних декларацій за 2020 рік та 

повідомлення про виявлені факти 

неподання/несвоєчасного подання 

електронних декларацій Національного 

агентства. 

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 

Виконано (100%). 

Уповноваженою особою з питань 

запобігання та виявлення корупції в 

ДСА України здійснено перевірку 

фактів подання суб’єктами 

декларування відповідних декларацій 

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, які працюють 

(працювали) відповідно до Закону 

України "Про запобігання корупції" 

декларацій за 2020 рік. 

За результатами проведеної  перевірки 

встановлено 1 факт несвоєчасного 

подання декларації в апараті ДСА 

України.  

Крім того, було встановлено 1 факт 

несвоєчасного подання декларації 

заступником керівника підприємства, 

що належить до сфери управління ДСА 

України, а також  факти 

неподання/несвоєчасного подання 
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декларації перед звільненням/після 

звільнення  заступником керівника 

підприємства, що належить до сфери 

управління ДСА України, який 

виконував функції держави відповідно 

до Закону України "Про запобігання 

корупції" за 2020 рік, про що 

повідомлено Національне агентство з 

питань запобігання корупції. 

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 Виконано (100%). 

Протягом 2021 року надійшло  

2 анонімних повідомлення про 

порушення вимог Закону України "Про 

запобігання корупції"  через захищену 

електронну поштову скриньку, за 

результатами попередньої перевірки 

інформації, наведеної у вказаних 

повідомленнях було виявлено 

відсутність підтвердження даних, 

наведених у вказаних повідомленнях у 

зв'язку з чим їх подальший розгляд було 

припинено відповідно до порядку 

організації розгляду повідомлень про 

можливі факти корупційних або 

пов'язаних  з корупцією правопорушень, 

визначеного наказом ДСА України  

від 30.07.2021 № 262. 

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 Виконано (100%). 

Протягом звітного періоду 

повідомлення  щодо фактів порушень 

працівниками Державної судової 

адміністрації України норм Закону 
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України "Про запобігання корупції" не 

надходили. 

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 Виконано (100%) 

Протягом звітного періоду повідомлень 

про вчинення  корупційного або 

пов'язаного з корупцією  

правопорушення не надходило. 

9. 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 (100%). 

Протягом звітного періоду постійно 

проводилася 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 роботи близьких осіб, 

в порядку визначеному Законом України 

"Про запобігання корупції". 

Крім того, розроблено уповноваженою 

особою Пам’ятку працівникам 

структурних підрозділів центрального 

апарату ДСА України та її 

територіальних управлінь щодо 

запобігання та врегулювання конфлікту 

інтересів, яка надіслана на адреси 

електронної пошти працівників ДСА 

України, та територіальних управлінь 



9 

ДСА України, а також розміщена на веб-

сайті ДСА України в підрубриці 

"Запобігання корупції" рубрики "Інше". 

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 Виконано (100%). 

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 

29.12.2021 опрацьовано: 

186 - проектів наказів з основної 

діяльності; 

192 – проектів наказів з кадрових 

питань. 

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 Виконано (100%). 

Протягом звітного періоду 

уповноважена особа з питань 

запобігання та виявлення корупції в 

ДСА України до участі  у проведенні 

службових розслідувань (перевірок) 

відносно осіб, уповноважених на 

виконання функцій держави не 

залучалась. 

12. Ведення обліку працівників  Державної Головний спеціаліст з постійно Виконано (100%). 
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судової адміністрації України, 

притягнутих до відповідальності за 

вчинення корупційних правопорушень 

питань запобігання та 

виявлення корупції 

Протягом звітного періоду записи до 

відповідного Журналу обліку щодо 

працівників  Державної судової 

адміністрації України, притягнутих до 

відповідальності за вчинення 

корупційних правопорушень не 

вносились у зв'язку з відсутністю таких 

фактів. 

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 Виконано (100%). 

Протягом звітного періоду 

уповноваженою особою з питань 

запобігання та виявлення корупції в 

ДСА України взято участь як 

співвиконавця у розгляді близько 180 

скарг, звернень громадян, юридичних 

осіб та громадських організацій, що 

надходять до ДСА України. 

14. Участь у нарадах, семінарах, 

конференціях та інших заходах з питань 

запобігання корупції 

Головний спеціаліст з 

питань запобігання та 

виявлення корупції 

постійно Виконано (100%). 

02.06.2021 - зустріч представників 

проектів міжнародної допомоги 

Програми USAID «Нове правосуддя», 

які працюють у сфері зміцнення 

верховенства права  про результати 

національних опитувань населення і 

професійних правників, які беруть 

участь в судових провадженнях, але не є 

працівниками судової системи, щодо 

довіри до судової влади, суддівської 

незалежності і підзвітності судової 

влади, а також сприйняття корупції та 

готовності інформувати про неї ( на 

платформі Zoom); 
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03.06.2021 - прийнято участь в 

обговоренні Сфери діяльності № 5 

"Незалежність судової влади", що 

відбулася у період 10:30–13:30 в межах 

віртуального візиту Моніторингової 

групи Антикорупційної мережі ОЕСР в 

Україну ( на платформі Zoom); 

14.06.2021 – прийнято участь в 

обговоренні Сфери діяльності № 9 

"Боротьба з корупційними злочинами" 

та Сфери діяльності № 10 

"Відповідальність юридичних осіб", що 

відбувався у період 15:00–18:00 в межах 

віртуального візиту Моніторингової 

групи Антикорупційної мережі ОЕСР в 

Україну ( на платформі Zoom); 

16.06.2021 -  прийнято участь в 

організованому Департаментом 

запобігання та виявлення корупції 

Національного агентства з питань 

запобігання корупції заході щодо 

презентації дослідження "Ефективність 

діяльності антикорупційного 

уповноваженого з комунікації на сайті 

органу влади" ( на платформі Zoom); 

17.06.2021 - прийнято участь в режимі 

відео конференції в Презентації звіту д-

ра Дженнет щодо оцінки корупційних 

ризиків, який організовано Програмою 

USAID "Нове правосуддя"( на 

платформі Zoom); 

17.06.2021 - прийнято участь в режимі 
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відео конференції на заході щодо 

презентації результатів опитування 

"Антикорупційна доброчесність – 2020", 

яке ініційоване та організоване 

Національним агентством з питань 

запобігання корупції ( на платформі 

Zoom); 

22.06.2021 - прийнято участь в режимі 

відео конференції на заході щодо 

презентації проєкту "Рейтинги авторів 

корупційних законопроєктів" в рамках 

незалежного громадського моніторингу 

та подальшого систематичного 

інформування про корупційні ризики в 

законопроєктах, їх авторів та фракції, 

які стоять за цими законопроєктами, 

організованого ГО "Інститут 

законодавчих ідей"( на платформі 

Zoom); 

25.06.2021 - прийнято участь в режимі 

відео конференції на заході щодо 

публічного обговорення проєкту 

Типової антикорупційної програми 

юридичної особи, ініційованого та 

організованого Національним 

агентством з питань запобігання 

корупції". 

02.08.2021-10.08.2021 - прийнято участь 

у навчанні за програмою з питань 

запобігання корупції та забезпечення 

доброчесності для уповноважених осіб з 

питань запобігання та виявлення 
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корупції в органах державної влади, 

організованому та проведеному в 

Українській школі урядування. 

13.09.2021 – прийнято участь у режимі 

відеоконференції у підсумковому 

громадському обговоренні професійного 

стандарту уповноваженого з питань 

запобігання та виявлення корупції, 

організованого Департаментом 

запобігання та виявлення корупції 

Національного агентства з питань 

запобігання корупції; 

21.09.2021 - прийнято участь у режимі 

відеоконференції у презентації проєкту 

"Рейтинг авторів корупційних 

законопроєктів", організованому  ГО 

"Інститут законодавчих ідей"; 

29.09.2021 - прийнято участь у режимі 

відеоконференції у презентації 

алгоритмів операційної діяльності 

уповноважених щодо роботи з 

викривачами, організованого 

Департаментом запобігання та 

виявлення корупції Національного 

агентства з питань запобігання корупції; 

30.09.2021 - прийнято участь у режимі 

відеоконференції у круглому столі 

"Актуальні виклики в діяльності Вищого 

антикорупційного суду" у рамках 

реалізації спільного проекту "Сприяння 

ефективності та співробітництву у 

здійсненні правосуддя" з 



14 

Координатором проєктів ОБСЄ в 

Україні. 

05.10.2021 - прийнято участь  у 

презентації Антикорупційного порталу, 

який допомагатиме виявляти корупційні 

ризики у діяльності органів влади, 

організованого Національним 

агентством з питань запобігання 

корупції, що відбулася в пресс-центрі 

інформаційного агентства "Укрінформ"; 

08.10.2021 – прийнято участь у режимі 

відеоконференції у семінарі на тему: "Як 

подати антикорупційну програму на 

погодження до Національного агентства 

так, щоб її не повернули без розгляду", 

організованого Департаментом 

запобігання та виявлення корупції 

Національного агентства з питань 

запобігання корупції; 

04.11.2021 - прийнято участь у режимі 

відеоконференції у презентації 

результатів оцінювальної кампанії 

діяльності уповноважених з питань 

запобігання та виявлення корупції у 

2020 році,  організованого 

Департаментом запобігання та 

виявлення корупції Національного 

агентства з питань запобігання корупції; 

24.11. 2021 - прийнято участь у режимі 

відеоконференції у презентації 

інноваційного антикорупційного 

діджитал-інструменту «Приховані 
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інтереси», організованого 

Департаментом запобігання та 

виявлення корупції Національного 

агентства з питань запобігання корупції 

спільно з ГО «Антикорупційний штаб». 

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 Виконано (100%). 

Облік наданих консультацій 

уповноваженою особою з питань 

запобігання та виявлення корупції в 

ДСА України здійснюється шляхом 

включення інформації до Журналу 

обліку надання консультації суб’єктам 

декларування, що ведеться в 

електронній формі.  

Станом на 29.12.2021 року надано 238 

консультацій з питань антикорупційного 

законодавства працівникам апарату 

ДСА України, її територіальних органів, 

а також працівникам місцевих загальних 

судів. 

16. Проведення внутрішніх навчань 

працівників ДСА України з питань 

антикорупційного законодавства 

Головний спеціаліст з 

питань запобігання та 

виявлення корупції 

постійно Виконано (100%). 

Згідно затвердженого орієнтовного 

плану навчання працівників ДСА 

України на І-ІІ півріччя 2021 року 

протягом звітного періоду проведено 

навчання працівників апарату ДСА 

України  

28.05.2021 за темою: "Правові засади 

захисту викривачів"; 

30.06.2021 за темою: "Антикорупційне 

законодавство України. Сучасний стан". 

30.07.2021 за темою: "Відповідальність  



16 

за  порушення   вимог  законодавства 

щодо фінансового контролю"; 

27.08.2021  за темою: "Антикорупційна 

експертиза у діяльності органів 

державної влади"; 

24.09.2021 за темою: "Запобігання 

корупційним та пов’язаним з корупцією 

правопорушенням". 

28.10.2021 за темою: "Запобігання та 

врегулювання конфлікту інтересів". 

 

26.11.2021 за темою: "Правила етичної 

поведінки державних службовців". 

 

29.12.2021 за темою: "Функціонування 

Єдиного державного реєстру осіб, які 

вчинили корупційні або повязані з 

корупцією правопорушення". 

Крім того, станом на 28.12.2021 року 

проведено 80 навчальних заходів у 

режимі відеоконференції на платформі 

Zoom для працівників та державних 

службовців апарату ДСА України, її 

територіальних управлінь, місцевих 

загальних судів, апеляційних, окружних 

адміністративних, господарських, 

апеляційних адміністративних та 

апеляційних господарських судів  з 

питань заповнення декларації особи, 

уповноваженої на виконання функцій 

держави або місцевого самоврядування, 

за 2020 рік, запобігання та врегулювання 
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Головний спеціаліст з питань запобігання  

та виявлення корупції  

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

 

 

конфлікту інтересів, функціонування 

Єдиного державного реєстру осіб, які 

вчинили корупційні або пов'язані з 

корупцією правопорушення, 

відповідальності за порушення вимог 

законодавства щодо фінансового 

контролю та щодо іншої тематики 

дотримання вимог антикорупційного 

законодавства, у яких взяло  

участь  3 032 особи. 


