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Голова Державної судової  

                                                                 адміністрації України   

/підпис/_______О. О. Сальніков  

                                                              29  грудня 2022 р. 

 

 

Звіт про виконання  

Плану роботи Головного спеціаліста з питань запобігання та виявлення корупції 

Державної судової адміністрації України на 2022 рік 
 (з урахуванням дії воєнного стану введеного згідно з Указом Президента 

України № 64/2022 від 24.02.2022) 

№ 

п/п 

Найменування заходу  Відповідальні за 

виконання 

Строк 

виконання 

Індикатор виконання 

(очікуваний результат)  

1. Забезпечення за результатами оцінки 

корупційних ризиків розробки та 

затвердження Антикорупційної програми 

ДСА України на 2022-2024 роки та її 

погодження Національним агентством з 

питань запобігання корупції 

Головний спеціаліст з 

питань запобігання та 

виявлення корупції 

протягом півріччя Виконано (100%) 

Листом Національного агентства від 

21.03.2022 № 20-13/10165-22 було 

повідомлено всі державні органи про 

обмеження на період дії воєнного 

стану деяких функцій, зокрема, щодо 

оцінки корупційних ризиків, яка була 

припинена, а також призупинення 

погодження Національним агентством 

проектів антикорупційних програм 

органів влади. 

Враховуючи нові принципи розробки 

антикорупційних програм прийнято 

рішення провести оцінювання 

корупційних ризиків у форматі 

самооцінювання із залученням 

експертів згідно із наказом ДСА 

України від 28.09.2022 № 346 "Про 

проведення оцінювання корупційних 
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ризиків", який оприлюднено на 

офіційному вебсайті ДСА України. 

Згідно із наказом ДСА України від 

31.10.2022 № 394 "Про робочу групу з 

оцінювання корупційних ризиків" 

утворено робочу групу з оцінювання 

корупційних ризиків, затверджено її 

персональний склад та положення. 

До складу робочої групи включено 

працівників усіх самостійних 

структурних підрозділів апарату ДСА 

України та експерта від громадськості. 

З метою підготовки до оцінювання 

корупційних ризиків 11.11.2022 для 

членів робочої групи проведено 

вступний тренінг. Робочою групою 

складено план оцінювання 

корупційних ризиків, у якому 

визначено етапи діяльності робочої 

групи з урахуванням функцій ДСА 

України, її внутрішніх та зовнішніх 

заінтересованих сторін, інших 

факторів середовища ДСА України 

(протокол засідання робочої групи від 

11.11.2022 № 1). 

2. Здійснити організаційні/навчальні заходи 

щодо подання декларацій особи, 

уповноваженої на виконання функцій 

держави за 2021 рік працівниками ДСА 

України, начальниками територіальних 

управлінь ДСА України та їхніми 

Головний спеціаліст з 

питань запобігання та 

виявлення корупції 

січень-березень 

2022 року 

Призупинено виконання вказаної 

функції. 

Враховуючи введення в дію воєнного 

стану в Україні згідно з Указом 

Президента України № 64/2022 від 

24.02.2022 та відповідно до Закону 

України від 03.03.2022 № 2115-ІХ "Про 
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заступниками, керівниками підприємств, 

установ, організацій, що належать до 

сфери управління ДСА України та їх 

заступниками 

захист інтересів суб’єктів подання 

звітності та інших документів у період 

дії воєнного стану або стану війни", а 

також роз'яснення Національного 

агентства від 07.03.2022 № 4 подання 

всіх типів декларацій призупинено до 

припинення чи скасування правового 

режиму воєнного стану 

3. Здійснити контроль за поданням 

працівниками ДСА України, 

начальниками територіальних управлінь 

ДСА України та їхніми 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 особи, 

уповноваженої на виконання функцій 

держави за 2021 рік 

Головний спеціаліст з 

питань запобігання та 

виявлення корупції 

до 1 квітня  

2022 року 

Призупинено виконання вказаної 

функції. 

У зв'язку з введенням в дію воєнного 

стану в Україні згідно з Указом 

Президента України № 64/2022 від 

24.02.2022 та відповідно до Закону 

України від 03.03.2022 № 2115-ІХ "Про 

захист інтересів суб’єктів подання 

звітності та інших документів у період 

дії воєнного стану або стану війни", а 

також роз'яснення Національного 

агентства від 07.03.2022 № 4 подання 

всіх типів декларацій призупинено до 

припинення чи скасування правового 

режиму воєнного стану 

4. Інформувати керівництво ДСА України 

про результати деклараційної кампанії за 

2021 рік щодо подання працівниками 

ДСА України, начальниками 

територіальних управлінь ДСА України 

та їхніми заступниками, керівниками 

підприємств, установ, організацій, що 

належать до сфери управління ДСА 

Головний спеціаліст з 

питань запобігання та 

виявлення корупції 

6 квітня  

2022 року 

Призупинено виконання вказаної 

функції. 

У зв'язку з введенням в дію воєнного 

стану в Україні згідно з Указом 

Президента України № 64/2022 від 

24.02.2022 та відповідно до Закону 

України від 03.03.2022 № 2115-ІХ "Про 

захист інтересів суб’єктів подання 

звітності та інших документів у період 
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України та їх заступниками, які 

працюють (працювали) відповідно до 

Закону України "Про запобігання 

корупції" декларацій особи, 

уповноваженої на виконання функцій 

держави за 2021 рік 

дії воєнного стану або стану війни", а 

також роз'яснення Національного 

агентства від 07.03.2022 № 4 подання 

всіх типів декларацій призупинено до 

припинення чи скасування правового 

режиму воєнного стану 

5. Здійснити  підготовку та направлення до 

Національного агентства з питань 

запобігання корупції повідомлень про 

неподання (несвоєчасне подання) 

декларацій осіб за 2021 рік працівниками 

ДСА України, начальниками 

територіальних управлінь ДСА України 

та їхніми заступниками, керівниками 

підприємств, установ, організацій, що 

належать до сфери управління ДСА 

України та їх заступниками 

Головний спеціаліст з 

питань запобігання та 

виявлення корупції 

протягом 10 днів 

після 1 квітня   

Призупинено виконання вказаної 

функції. 

У зв'язку з введенням в дію воєнного 

стану в Україні згідно з Указом 

ПрезидентаУкраїни № 64/2022 від 

24.02.2022 та відповідно до Закону 

України від 03.03.2022 № 2115-ІХ "Про 

захист інтересів суб’єктів подання 

звітності та інших документів у період 

дії воєнного стану або стану війни", а 

також роз'яснення Національного 

агентства від 07.03.2022 № 4 подання 

всіх типів декларацій призупинено до 

припинення чи скасування правового 

режиму воєнного стану 

6. Здійснювати контроль за поданням 

працівниками ДСА України, які 

займають відповідальне та особливо 

відповідальне становище та посади з 

високим рівнем корупційних ризиків 

відповідно до Закону України "Про 

запобігання корупції" повідомлень про 

суттєві зміни у майновому стані 

Головний спеціаліст з 

питань запобігання та 

виявлення корупції 

протягом року Призупинено виконання вказаної 

функції. 

У зв'язку з введенням в дію воєнного 

стану в Україні згідно з Указом 

Президента України № 64/2022 від 

24.02.2022 та відповідно до Закону 

України від 03.03.2022 № 2115-ІХ "Про 

захист інтересів суб’єктів подання 

звітності та інших документів у період 

дії воєнного стану або стану війни", а 
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також роз'яснення Національного 

агентства від 07.03.2022 № 4 подання 

всіх типів декларацій призупинено до 

припинення чи скасування правового 

режиму воєнного стану. 

7. Підготовка та подання до Національного 

агентства з питань запобігання корупції 

інформації щодо діяльності 

уповноваженого 

Головний спеціаліст з 

питань запобігання та 

виявлення корупції 

до 10 лютого  

2022 року 

до 10 серпня  

2022 року 

Виконано (100%). 

Уповноваженою особою з питань 

запобігання та виявлення корупції  

здійснено внесення інформації щодо 

Антикорупційної програми ДСА 

України на 2020-2021 роки до 

Антикорупційного порталу НАЗК 

уповноважених підрозділів/осіб. 

24.10.2022 уповноваженою особою в 

режимі онлайн внесено до 

Антикорупційного порталу НАЗК звіт 

про виконання заходів, визначених 

Антикорупційною програмою ДСА 

України на 2020-2021 роки, про що 

поінформовано НАЗК. 

8. Надання допомоги працівникам  

Державної судової адміністрації України  

в заповненні декларацій осіб, 

уповноважених на виконання функцій 

держави за 2021 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 

2022 року, 

постійно 

Виконано (100%). 

Методична та консультаційна 

допомога з питань дотримання вимог 

антикорупційного законодавства, 

проведення організаційної та 

розʼяснювальної роботи із запобігання, 

виявлення і протидії корупції з 

працівниками ДСА України 

проводиться постійно у режимі 

реального часу через Інтернет з 

використанням всіх можливих 

цифрових інструментів. 
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9. Забезпечувати розгляд повідомлень про 

можливі факти корупційних або 

пов’язаних з корупцією правопорушень 

(анонімних повідомлень), які надходять 

через спеціальні канали для надання 

повідомлень про порушення вимог 

Закону України "Про запобігання 

корупції" відповідно порядку, 

визначеного Законом України "Про 

запобігання корупції" та наказом ДСА 

України від 30.07.2021 № 262 

Головний спеціаліст з 

питань запобігання та 

виявлення корупції 

 

протягом року 

(у разі 

надходження) 

Виконано (100%). 

Протягом 2022 року надійшло  

1 анонімне повідомлення про 

порушення вимог Закону України "Про 

запобігання корупції"  через захищену 

електронну поштову скриньку, за 

результатами попередньої перевірки 

інформації, наведеної у вказаних 

повідомленні було виявлено 

відсутність підтвердження даних, 

наведених у вказаному повідомленні у 

зв'язку з чим його 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.  

Окрім того, на  захищену електронну 

поштову скриньку додатково 

надходило протягом звітного періоду  

7 повідомлень про можливі факти 

корупційних правопорушень, які було 

розглянуто як такі, що не належать до 

компетенції ДСА України з наданням 

заявникам роз'яснень щодо органів та 

посадових осіб уповноважених 

розглядати відповідні звернення та 

заяви.  

10. Інформування керівництва ДСА України 

та спеціально уповноважених субʼєктів у 

сфері протидії корупції у разі виявлення 

Головний спеціаліст з 

питань запобігання та 

виявлення корупції 

постійно Виконано (100%) 

Протягом звітного періоду 

повідомлень про вчинення  
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фактів, що можуть свідчити про вчинення 

корупційних або повʼязаних з корупцією 

правопорушень  

корупційного або пов'язаного з 

корупцією  правопорушення не 

надходило. 

11. 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". 

12. 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 
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питань запобігання та виявлення 

корупції в ДСА України станом на 

28.12.2022 опрацьовано: 

285 - проектів наказів з основної 

діяльності; 

189 – проектів наказів з кадрових 

питань. 

13.  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.  

Водночас, уповноважена особа 

залучалась до складу  дисциплінарної 

комісії з розгляду дисциплінарних 

справ ДСА України щодо державних 

службовців, які займають посади 

державної служби категорій "Б" і "В" у 

ДСА України, категорії "Б" — 

начальників територіальних управлінь 

ДСА України та їх заступників, 

керівників апаратів апеляційних судів 

та їх заступників у зв'язку з 

порушенням відповідно до наказів 

ДСА України від  05.07.2022 № 12/06 

та  від 05.07.2022 № 13/06 

дисциплінарних проваджень.  

14. 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. 

15. 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 30 

скарг, звернень громадян, юридичних 

осіб та громадських організацій, що 

надходять до ДСА України. 

16. Участь у нарадах, семінарах, 

конференціях та інших заходах з питань 

запобігання корупції 

Головний спеціаліст з 

питань запобігання та 

виявлення корупції 

постійно Виконано (100%). 

12.04.2022 - взято участь у режимі 

відеоконференції через платформу 

WEBEX у технічних консультаціях 

щодо заповнення опитувальника 

Європейської Комісії для  формування 

висновку про надання статусу 

кандидата на членство в  

Європейському Союзі, що 

направлений листом КМУ 

вих№6455/0/2-22 від 10.04.22 до ДСА 

України . 

17-18.08.2022 - прийнято участь у 

дводенному  онлайн-тренінгу НАЗК за 

темою :"Управління корупційними 

ризиками"; 
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07.10.2022 -  прийнято участь у 

міжнародній науково-практичній 

конференції високого рівня на тему 

"Система правосуддя України в умовах 

війни: національний та міжнародно-

правовий вимір", яка проводилась ДСА 

України та Національною школою 

суддів України  в онлайн-форматі 

через платформу Zoom; 

11.11.2022 - участь у громадському 

обговоренні проекту Державної 

антикорупційної програми на 2023–

2025 роки,  яка присвячена 

державному та приватному секторам 

економіки, яка проводилась 

Національним агентством з питань 

запобігання корупції  в онлайн-форматі 

через платформу Zoom; 

17. 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 28.12.2022 року надано 123 

консультації з питань 

антикорупційного законодавства 

працівникам апарату ДСА України, її 

територіальних органів, а також 
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працівникам місцевих загальних судів. 

18. 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 2022 року 

протягом звітного періоду проведено 

навчання працівників апарату ДСА 

України  

29.07.2022 за темою: "Електронне 

декларування за 2021 рік"; 

28.10.2022 за темою: "Практика 

розгляду судами справ про корупційні 

правопорушення" та "Правові засади 

захисту викривачів" 

23.12.2022 за темою: "Відповідальність  

за  порушення   вимог  законодавства 

щодо фінансового контролю"; 

Крім того, станом на 28.12.2022 року 

проведено 72 навчальних заходи 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 2021 рік, 



12 

запобігання та врегулювання 

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 

близько 1 700 слухачів. 

19. Здійснення координації діяльності 

уповноважених підрозділів 

(відповідальних осіб) територіальних 

управлінь ДСА України та державних 

підприємств сфери управління ДСА 

України, які не перебувають у простої і з 

якими забезпечено зв’язок, з метою 

своєчасного доведення до їх відома 

роз’яснень Національного агентства 

Головний спеціаліст з 

питань запобігання та 

виявлення корупції 

 

протягом півріччя, 

постійно 

Виконано (100%) 

Враховуючи рекомендації 

Національного агентства, викладені у 

листі від 21.03.2022 № 20-13/10165-22 

стосовно організації роботи із 

запобігання та виявлення корупції в 

умовах воєнного стану, 

уповноваженим (відповідальним) 

особам територіальних управлінь ДСА 

України, державних підприємств, що 

належать до сфери управління ДСА 

України, які не перебувають у простої, 

рекомендується зосередитися на таких 

напрямах діяльності: 

наданні консультаційної допомоги 

суб’єктам декларування щодо 

особливостей додержання вимог 

фінансового контролю з урахуванням 

роз’яснень Національного агентства, 

які розміщені за посиланням: 

https://nazk.gov.ua/uk/; 
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візуванні проєктів актів з основної 

діяльності, адміністративно-

господарських  

питань, кадрових питань (особового 

складу) – у разі наявності 

безпосереднього або віддаленого 

доступу до системи діловодства 

організації; запобіганні та 

врегулюванні конфлікту інтересів; 

організації роботи каналів 

повідомлення про можливі факти 

корупційних або пов’язаних з 

корупцією правопорушень, інших 

порушень вимог Закону; отриманні та 

розгляді повідомлень про корупційні 

та пов’язані з корупцією 

правопорушення, інші порушення 

вимог Закону; інформуванні керівника 

організації, Національного агентства 

або інших спеціально уповноважених 

суб’єктів у сфері протидії корупції у 

випадках, передбачених 

законодавством, про факти, що можуть 

свідчити про вчинення корупційних 

або пов’язаних з корупцією 

правопорушень та інших порушень 

вимог Закону працівниками 

організації. 

Вищезазначені рекомендації, надіслані 

листом ДСА України від 01.04.2022  

№ 20-2690/22 до територіальних 

управлінь ДСА України додатково  
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Головний спеціаліст з питань запобігання  

та виявлення корупції                                                                      /підпис/                                             Михайло  ПЕТРУШКО 

надіслано на адреси електронної 

пошти місцевих загальних судів. 

20. Здійснення координації та методичного 

забезпечення діяльності уповноважених 

підрозділів (уповноважених осіб) з питань 

запобігання та виявлення корупції в 

територіальних управліннях ДСА України 

та підприємствах, що належать до сфери 

управління ДСА України щодо виявлення 

фактів колабораційної діяльності осіб, 

уповноважених на виконання функцій 

держави та інформування (у разі 

наявності) про вказаних осіб 

Національного агентства з питань 

запобігання корупції та інших 

уповноважених органів 

Головний спеціаліст з 

питань запобігання та 

виявлення корупції 

Постійно 

щотижневе 

інформування  

(у разі наявності) 

Листом ДСА України від 10.05.2022 

№20--3243/22  повідомлено НАЗК що 

координацію та методичне 

забезпечення діяльності щодо 

виявлення фактів колабораційної 

діяльності осіб для уповноважених 

підрозділів (відповідальних осіб) з 

питань запобігання та виявлення 

корупції в ДСА України та її 

територіальних управліннях 

здійснюватиме головний спеціаліст з 

питань запобігання та виявлення 

корупції ДСА України. 

У звітному періоді проведено  

навчальні заходи 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 за темою: 

"Методичні рекомендації щодо 

виявлення фактів колабораційної 

діяльності" 


