
Звітна інформація 

про виконання заходів, визначених Антикорупційною програмою  

Державної судової адміністрації України на 2020-2021 роки, за 2021 рік 

 
Заходи з реалізації запобігання та протидії корупції в діяльності Державної судової адміністрації України, 

а також з виконання державної антикорупційної стратегії  

(Додаток 1 до Антикорупційної програми ДСА України на 2020-2021 роки)  

 

№ Найменування заходу, зазначеного у 

антикорупційній програмі 

Строк виконання 

заходу 

Відповідальні за 

виконання 

Стан виконання 

1. Надання методичної та консультаційної допомоги 

з питань дотримання вимог антикорупційного 

законодавства працівникам ДСА України та її 

територіальних управлінь 

Постійно Головний спеціаліст 

з питань 

запобігання та 

виявлення корупції 

ДСА України 

Виконано. 

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 формі. Протягом звітного 

періоду надано 238 консультацій 

працівникам апарату ДСА України, її 

територіальних органів, а також 

працівникам місцевих загальних судів.  

2. Організація повідомлення Національного 

агентства з питань запобігання корупції про факт 

неподання чи несвоєчасного подання декларацій 

осіб, уповноважених на виконання функцій 

держави або місцевого самоврядування 

Постійно. Згідно з 

статтею 49 Закону 

України "Про 

запобігання 

корупції" 

Головний спеціаліст 

з питань 

запобігання та 

виявлення корупції 

ДСА України            

Територіальні 

управління ДСА 

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, 
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№ Найменування заходу, зазначеного у 

антикорупційній програмі 

Строк виконання 

заходу 

Відповідальні за 

виконання 

Стан виконання 

України керівниками підприємств, установ, 

організацій, що належать до сфери 

управління ДСА України та їх заступниками 

не встановлено. 

Підготовлено та листом ДСА України  

від 05.04.2021 № 20-6689/21 направлено  до 

Національного агентства з питань 

запобігання корупції повідомлення про 

неподання декларації працівником 

центрального апарату ДСА України. 

Також встановлено 4 факти 

неподання/несвоєчасного подання 

декларації перед звільненням/після 

звільнення, а також щорічної декларації за 

2020 рік заступниками керівника 

підприємства, що належить до сфери 

управління ДСА України, про що 

поінформовано Національне агентство з 

питань запобігання корупції листами ДСА 

України від 08.04.2021 № 20-7257/21,  

№ 20/7258/21 та № 20-7259/21. 

Протягом року також додатково виявлено 2 

факти неподання/несвоєчасного подання 

типу декларації перед звільненням 

заступниками керівників підприємств, що 

належать до сфери управління ДСА 

України, про що поінформовано 

Національне агентство з питань запобігання 

корупції у встановленому порядку. 

3. Здійснення моніторингу зміни норм 

антикорупційного законодавства з метою 

оперативного реагування та вжиття  

Щоквартально 

 

Головний спеціаліст 

з питань 

запобігання та 

Виконано. 

Головним спеціалістом з питань запобігання 

та виявлення корупції ДСА України 
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№ Найменування заходу, зазначеного у 

антикорупційній програмі 

Строк виконання 

заходу 

Відповідальні за 

виконання 

Стан виконання 

відповідних заходів виявлення корупції 

ДСА України             

Юридичне 

управління ДСА 

України. 

Територіальні 

управління ДСА 

України 

проводиться моніторинг офіційного  

веб-порталу Верховної Ради України, 

Урядового порталу, зокрема, щодо внесених 

змін до антикорупційного законодавства з 

метою приведення власних нормативно-

правових актів у відповідність до вимог 

чинного законодавства. Крім того, головним 

спеціалістом з питань запобігання та 

виявлення корупції постійно надсилаються 

електронною поштою працівникам ДСА 

України інформаційні листи про актуальні 

зміни до антикорупційного законодавства. 

Юридичним управлінням ДСА України 

проводиться моніторинг офіційних веб-

сайтів  Верховної Ради України, Офісу 

Президента України, Кабінету Міністрів 

України, Національного агентства з питань 

запобігання корупції, зокрема, щодо 

внесених змін до антикорупційного 

законодавства з метою приведення власних 

актів у відповідність до вимог чинного 

законодавства. 

4. Забезпечення розгляду повідомлень про 

порушення вимог Закону України "Про 

запобігання корупції", а також умов для 

повідомлень громадянами, працівниками ДСА 

України та територіальними управліннями ДСА 

України про порушення вимог Закону України 

"Про запобігання корупції" іншою особою, 

зокрема через спеціальні телефонні лінії, офіційні 

веб-сайти, засоби електронного зв’язку 

Постійно Головний спеціаліст 

з питань 

запобігання та 

виявлення корупції 

ДСА України             

Територіальні 

управління ДСА 

України 

Виконано. 

Протягом звітного періоду надійшло 2 

повідомлення 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 
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№ Найменування заходу, зазначеного у 

антикорупційній програмі 

Строк виконання 

заходу 

Відповідальні за 

виконання 

Стан виконання 

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. 

5. Ознайомлення державних службовців з вимогами 

про встановлені антикорупційним 

законодавством обмеження, пов’язані з 

прийняттям на державну службу та її 

проходженням 

У день прийняття 

на роботу нового 

працівника 

Управління з питань 

персоналу                           

ДСА України 

Головний спеціаліст 

з питань 

запобігання та 

виявлення корупції 

ДСА України             

Територіальні 

управління ДСА 

України 

Виконано. 

У день прийняття нового працівника на 

роботу відбувається його ознайомлення з 

вимогами і обмеженнями щодо прийняття та 

проходження державної служби відповідно 

до Законів України "Про державну службу", 

"Про запобігання корупції". Про 

ознайомлення та зобов’язання їх 

дотримуватись він ставить свій розпис у 

пункті 15.4 Особової картки державного 

службовця. 

 

Інші заходи, спрямовані на запобігання корупційним та пов’язаним з корупцією правопорушенням 

 

7. Забезпечення якісного добору й розстановки 

кадрів на засадах неупередженого конкурсного 

відбору, щорічна оцінка виконання державними 

службовцями покладених на них обов’язків і 

завдань 

Постійно Управління з питань 

персоналу                          

ДСА України 

Головний спеціаліст 

з питань 

запобігання та 

виявлення корупції 

ДСА України             

Територіальні 

управління ДСА 

України 

Виконано. 

Відповідно до Закону України  

від 23.02.2021 № 1285-IX "Про внесення 

змін до  деяких законів України щодо 

відновлення проведення конкурсів на 

зайняття посад державної служби та інших 

питань державної служби" відновлено 

проведення конкурсів на зайняття посад 

державної служби. 

Наказами ДСА України:  

від 23.04.2021 № 140,   
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№ Найменування заходу, зазначеного у 

антикорупційній програмі 

Строк виконання 

заходу 

Відповідальні за 

виконання 

Стан виконання 

від 02.06.2021 № 192, 

від 01.07.2021 № 220,  

від 15.07.2021 № 246,  

від 17.08.2021 № 287,  

від 03.09.2021 № 305,  

від 27.09.2021 № 332, 

від 12.10.2021 № 346, 

від 07.12.2021 № 407, 

від 16.12.2021 № 421 оголошено конкурси 

на зайняття вакантних посад в ДСА України. 

Висновок щодо оцінювання  

результатів службової діяльності державних  

службовців ДСА України, які займають 

посади державної служби категорій "Б" і "В" 

у 2021 році затверджено наказом ДСА 

України від 10.12.2021 № 465/к. 

8. Забезпечення розгляду анонімних повідомлень 

про порушення вимог Закону України "Про 

запобігання корупції", якщо наведена в ньому 

інформація стосується конкретної особи, містить 

фактичні дані, які можуть бути перевірені 

Не більше 15-ти/30-

ти днів від дня його 

отримання 

Головний спеціаліст 

з питань 

запобігання та 

виявлення корупції 

ДСА України 

Юридичне 

управління ДСА 

України 

Територіальні 

управління ДСА 

України 

 

Виконано. 

Протягом звітного періоду надійшло 2 

анонімні повідомлення про порушення 

вимог Закону України "Про запобігання 

корупції", які були розглянуті головним 

спеціалістом з питань запобігання та 

виявлення корупції ДСА України в порядку, 

визначеному наказом ДСА України від 

30.07.2021 № 262. За результатами 

попереднього розгляду інформація, наведена 

у повідомленнях не підтвердилась. 

 

9. Проведення, у межах своїх повноважень, заходів 

щодо припинення корупційного правопорушення 

та негайне письмове повідомлення про його 

вчинення спеціально уповноважені суб'єкти у 

Постійно Управління з питань 

персоналу                           

ДСА України. 

Територіальні 

Виконано. 

Фактів щодо вчинення корупційного 

правопорушення працівниками ДСА 

України протягом 2021 року не зафіксовано. 
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№ Найменування заходу, зазначеного у 

антикорупційній програмі 

Строк виконання 

заходу 

Відповідальні за 

виконання 

Стан виконання 

сфері протидії корупції управління                    

ДСА України 

10. Розміщення нормативно-правових актів  ДСА 

України на офіційному сайті ДСА України 

Постійно Прес-служба (на 

правах сектору) 
Виконано. 

Нормативно-правові акти  ДСА України 

оприлюднюються на офіційному сайті ДСА 

України у розділі "Інше"- рубрика 

"Нормативно-правова база". 

 
 

 

Головний спеціаліст з питань  

запобігання та виявлення корупції  

Державної судової адміністрації України, секретар Комісії  

з оцінки корупційних ризиків у Державній судовій адміністрації України                          /підпис/                                             М.М. Петрушко 
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Продовження 

 

Заходи щодо усунення оцінених корупційних ризиків у діяльності Державної судової адміністрації України 

 (Додаток 2 до Звіту за результатами оцінки корупційних ризиків у Державній судовій адміністрації України) 

 

№ 

п/п 

Корупційний ризик 

Пріоритетність 

корупційного 

ризику (низька/ 

середня/ 

висока) 

Заходи щодо усунення 

корупційного ризику 

Особа (особи), 

відповідальна 

(і) за виконання 

заходу 

Строк 

виконання 

заходів щодо 

усунення 

корупційного 

ризику 

Стан виконання 

1. Можливість 

викривлення даних 

фінансової, бюджетної 

та іншої звітності 

внаслідок їх 

невідповідності 

обліковим даним 

бухгалтерського обліку 

та первинним 

документам 

Низька Унесення змін до Типового 

положення про організацію 

бухгалтерського обліку 

в місцевих та апеляційних 

загальних і спеціалізованих 

судах, Державній 

судовій адміністрації України, 

її територіальних управліннях, 

Вищій 

кваліфікаційній комісії суддів 

України, Національній школі 

суддів України в частині 

встановлення належного 

контролю за відповідністю 

даних фінансової, бюджетної 

та іншої звітності обліковим 

даним бухгалтерського обліку 

та первинним документам 

бухгалтерського обліку 

Начальник 

Управління 

бухгалтерського 

обліку та 

звітності  

 Сомко Г.А. (1-2) 

 

 

ІV квартал 2020 

року 
Виконано. 

Протягом звітного періоду 

проведено аналіз щодо доцільності 

внесення змін до Типового 

положення. 

За результатами аналізу внесення 

змін не вбачається доцільним. 

 



 8 

2. Дискреційний порядок 

встановлення премій 

працівникам ДСА 

України та її 

територіальних 

управлінь 

Низька Удосконалення Положення про 

преміювання працівників 

апарату ДСА України, її 

територіальних управлінь в 

частині визначення розміру 

премії залежно від результатів 

оцінки роботи працівників з 

урахуванням показників 

результативності, ефективності 

та якості виконуваних завдань 

Керівництво 

ДСА України  

(1) 

Керівники 

самостійних 

структурних 

підрозділів ДСА 

України 

(1) 

Начальники 

територіальних 

управлінь ДСА 

України 

(1-2) 

Головний 

спеціаліст з 

питань 

запобігання та 

виявлення 

корупції 

Петрушко М.М. 

(1-2) 

ІІІ квартал 2020 

року  
Виконано. 

Положення про преміювання 

працівників ДСА України, 

затверджене наказом ДСА України 

від 22.07.2016 № 143 (зі змінами) 

(далі – Положення), розроблено на 

підставі Типового положення про 

преміювання державних 

службовців органів державної 

влади, інших державних органів, 

їхніх апаратів (секретаріатів), 

затвердженого наказом 

Міністерства соціальної політики 

України від 13.06.2016 № 646 і 

передбачає чіткі критерії для 

встановлення розмірів премії 

кожному працівнику ДСА 

України. Дане Положення 

погоджене з Головою 

профспілкової організації ДСА 

України. У звʼязку з викладеним за 

інформацією управління 

бухгалтерського обліку та звітності 

ДСА України Положення не 

потребує внесення змін. 
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3. Можливість здійснення 

впливу на конкурсну 

комісію ДСА України, 

територіального 

управління ДСА України 

з метою сприяння 

прийняттю на державну 

службу близьких осіб 

(третіх осіб) 

Низька  Використання технічних 

засобів  відео- або аудіофіксації 

засідань конкурсної комісії 

та публікація відео- або 

аудіозаписів засідань 

конкурсної комісії  

на офіційному веб-сайті ДСА 

України (за її рішенням) з 

метою забезпечення 

максимальної прозорості 

проведення конкурсу на 

зайняття посад 

державної служби. 

 

Залучення до роботи 

конкурсних комісій (за їх 

рішенням) науковців та 

експертів у відповідній сфері 

для проведення оцінки щодо 

відповідності професійної 

компетентності кандидатів 

встановленим вимогам. 

Конкурсна 

комісія ДСА 

України 

(1-2) 

 

Адміністратори 

конкурсної 

процедури 

(1-2) 

 

Конкурсні 

комісії 

територіальних 

управлінь ДСА 

України 

Головний 

спеціаліст з 

питань 

запобігання та 

виявлення 

корупції 

Петрушко М.М. 

Протягом  

2020-2021 років 
Виконано. 

Відповідно до Закону України  

від 23.02.2021 № 1285-IX "Про 

внесення змін до  деяких законів 

України щодо відновлення 

проведення конкурсів на зайняття 

посад державної служби та інших 

питань державної служби" 

відновлено проведення конкурсів 

на зайняття посад державної 

служби. 

Наказами ДСА України:  

від 23.04.2021 № 140,   

від 02.06.2021 № 192, 

від 01.07.2021 № 220, 

від 15.07.2021 № 246,  

від 17.08.2021 № 287,  

від 03.09.2021 № 305,  

від 27.09.2021 № 332, 

від 12.10.2021 № 346, 

від 07.12.2021 № 407, 

від 16.12.2021 № 421 оголошено 

конкурси на зайняття вакантних 

посад в ДСА України. 
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4. Неврегульованість 

процедури опрацювання 

повідомлень осіб, які 

надають допомогу в 

запобіганні та виявленні 

корупції (викривачів) 

Низька Розробка та затвердження 

внутрішнього організаційно-

розпорядчого акту, який буде 

встановлювати процедуру 

роботи з повідомленнями 

викривачів 

Головний 

спеціаліст з 

питань 

запобігання та 

виявлення 

корупції 

Петрушко М.М. 

(1) 

 

І квартал  

2021 року 
Виконано. 

Наказ ДСА України від 30.07.2021 

№ 262 "Про організацію роботи з 

повідомленнями про можливі 

факти корупційних або пов’язаних 

з корупцією правопорушень, інших 

порушень вимог Закону України  

"Про запобігання корупції". 

 

5. Недостатній рівень 

контролю за 

використанням 

службової інформації, 

отриманої під час 

виконання службових 

обов’язків 

Низька Проведення роз'яснювальної 

роботи та попередження 

працівників ДСА України та її 

територіальних управлінь про 

відповідальність, передбачену 

Законом України "Про 

запобігання корупції" 

 

Встановлення додаткового 

контролю з боку 

уповноваженого підрозділу з 

питань запобігання та 

виявлення корупції за 

використанням службової 

інформації, отриманої під час 

виконання службових 

обов’язків 

 

Головний 

спеціаліст з 

питань 

запобігання та 

виявлення 

корупції 

Петрушко М.М. 

(1-3) 

 

Начальники 

територіальних 

управлінь ДСА 

України (1-3) 

У разі прийняття 

на роботу нового 

працівника. 

Щокварталу 

Виконано. 

Всі працівники ДСА України 

ознайомлені з Інструкцією про 

порядок обліку, зберігання і 

використання документів, справ, 

видань та інших матеріальних 

носіїв інформації, які містять 

службову інформацію, 

затвердженої постановою Кабінету 

Міністрів України від 19.10.2016 

№ 736 та Інструкцією про порядок 

ведення обліку, зберігання, 

використання і знищення 

документів та інших матеріальних 

носіїв інформації, що містять 

службову інформацію, у ДСА 

України та територіальних 

управліннях ДСА України, 

затвердженої наказом ДСА 

України від 28.11.2018 № 587. 

Крім того, у ДСА України 

затверджено список працівників 

ДСА України, які відповідно до 
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наказу ДСА України від 02.09.2019 

№ 852 "Про затвердження списку 

працівників ДСА України, які 

допускаються до роботи зі 

справами з грифом "Для 

службового користування" 

допущені до роботи зі справами з 

грифом "Для службового 

користування". 

У зв'язку з кадровими змінами в 

ДСА України наказом від 

02.07.2021 №221 внесено зміни до 

переліку працівників, які 

працюють з зазначеними вище 

документами. 

6. Недоброчесність 

посадових осіб під час 

представництва 

інтересів ДСА України в 

судах 

Низька 1. Обмеження в довіреностях 

щодо визнання позову, 

досягнення примирення, 

передання повноважень 

представника іншій особі 

(передоручення).  

 

2.Щорічний моніторинг 

судових рішень на предмет 

виявлення особистої 

заінтересованості у 

результатах розгляду справ  

 

Головний 

спеціаліст з 

питань 

запобігання та 

виявлення 

корупції 

Петрушко 

М.М.(1) 

 

Начальники 

територіальних 

управлінь ДСА 

України (1-2) 

Під час видання 

довіреностей 
Виконано. 

Головним спеціалістом з питань 

запобігання та виявлення корупції 

ДСА України здійснюється 

постійний моніторинг судових 

рішень. 

Заходи щодо обмеження 

повноважень представників  

ДСА України щодо визнання 

позову, досягнення примирення, 

передання повноважень 

представника іншій особі 

(передоручення) виконано у  

І кварталі 2020 року. 

Крім того, у IV кварталі 2020 року 

внесено відповідні записи до 

Єдиного державного реєстру 



 12 

юридичних осіб, фізичних осіб-

підприємців та громадських 

формувань щодо посадових осіб, 

які можуть вчиняти дії від імені 

юридичної особи (діяти виключно в 

судах України, без окремого 

доручення керівника, 

користуватись усіма визначеними 

законом процесуальними правами, 

у тому числі з правом підпису усіх 

процесуальних документів без 

права: відмови, відкликання, 

визнання позову, відкликання, 

відмови від апеляційних скарг, 

укладання мирової угоди).              

За результатами щорічного 

моніторингу судових рішень на 

предмет виявлення особистої 

заінтересованості у результатах 

розгляду справ ознак реального чи 

потенційного конфлікту інтересів 

не виявлено. 

7. Недостатній рівень 

знання нормативно-

правових актів щодо 

порядку проведення 

експертизи договорів 

(контрактів), 

нормативно-правових 

актів, що відносяться до 

Низька Вивчення, роз'яснення, 

дотримання вимог 

законодавства згідно з 

орієнтованими планами 

навчання працівників                   

ДСА України на перше та 

друге півріччя 2020-2021 року.  

 

Керівники 

самостійних 

структурних 

підрозділів ДСА 

України.(1) 

 

Начальники 

територіальних 

Згідно з планом 

навчання 

працівників  

ДСА України на 

2020-2021 роки 

Виконано. 

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 
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сфери діяльності ДСА 

України та її 

територіальних 

управлінь  

Проведення у другому півріччі 

2020 року та першому півріччі 

2021 року моніторингу 

експертиз договорів 

(контрактів), нормативно-

правових актів 

управлінь ДСА 

України (1) 

засади захисту викривачів"; 

30.06.2021 за темою: 

"Антикорупційне законодавство 

України. Сучасний стан". 

30.07.2021 за темою: 

"Відповідальність  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, протягом 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 
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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 

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. 

8. Можливе надання 

переваг при 

встановленні окремим 

працівникам 

стимулюючих виплат 

працівникам, з якими 

керівництво 

відповідного 

структурного підрозділу 

ДСА України та 

керівництво 

територіального 

управління ДСА України 

пов'язано приватним 

інтересом 

Середня Щоквартальний моніторинг з 

боку аудиту та уповноваженої 

особи з питань запобігання та 

виявлення корупції щодо 

дотримання норм Положення 

про преміювання відповідно до 

плану проведення 

внутрішнього аудиту. 

 

Керівництво 

ДСА України. 

 

Головний 

спеціаліст з 

питань 

запобігання та 

виявлення 

корупції 

Петрушко М.М. 

 

Керівники 

самостійних 

структурних 

підрозділів ДСА 

Щоквартально Виконано. 

Головним спеціалістом з питань 

запобігання та виявлення корупції 

ДСА України та начальниками 

територіальних управлінь 

здійснюється постійний моніторинг 

за дотриманням норм Положення 

про преміювання. 
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України. 

 

Начальники 

територіальних 

управлінь ДСА 

України  

9. Ймовірність 

упередженого розгляду 

Замовниками тендерних 

пропозицій учасників 

Середня Проведення вибірковим 

способом уповноваженою 

особою з питань запобігання та 

виявлення корупції спільно з 

підрозділом внутрішнього 

аудиту щорічного моніторингу 

та аналізу закупівель, 

здійснених Замовниками, які 

оприлюднені в електронній 

системі закупівель Prozorro 

 

Головний 

спеціаліст з 

питань 

запобігання та 

виявлення 

корупції 

Петрушко М.М. 

(1-2) 

 

Начальник 

відділу аудиту 

Лещенко О.П. 

(1-2) 

 

Тендерний 

комітет ДСА 

України 

(Секретар – 

Шпильова Т.В.)  

 

Тендерні  

комітети 

територіальних 

управлінь ДСА  

 

Щорічно Виконано. 

Наказом ДСА України  

від 10.09.2020 № 399  внесено 

зміни до Положення про 

тендерний комітет ДСА України в 

частині першочергового та 

невідкладного аналізу та 

візування протоколу про 

прийняття рішення тендерним 

комітетом  головним спеціалістом 

з питань запобігання та виявлення 

корупції ДСА України про 

визначення переможця процедури 

закупівлі. 

Попередній аналіз проектів 

протоколів засідань тендерного 

комітету ДСА України проведено. 

Наказом ДСА України  

від 31.12.2021 № 452 припинено 

повноваження тендерного 

комітету ДСА України. 

Протягом 2021 року тендерним 

комітетом ДСА України 

проведено 7 процедур відкритих 

торгів та 34 переговорних 
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Начальники 

територіальних 

управлінь ДСА 

України 

процедур закупівель. 

 

10. Можливість порушення 

порядку обробки 

процесуальних 

документів (судових 

рішень) для внесення до 

Єдиного державного 

реєстру судових рішень 

(внесення недостовірної 

або неповної інформації 

щодо змісту судового 

рішення) 

Низька Проведення розʼяснювальної 

роботи серед відповідальних 

працівників ДП "Інформаційні 

судові системи" про внесення  

достовірної та повної 

інформації щодо судових 

рішень, які надходять до 

Єдиного державного реєстру 

судових рішень  

Управління 

інформатизації 

та судової 

статистики 

Коваль Г. В.  

(1-2) 

 

Головний 

спеціаліст з 

питань 

запобігання та 

виявлення 

корупції 

Петрушко М.М. 

(1-2) 

 

ДП 

"Інформаційні 

судові системи" 

(1-2) 

 

Друге півріччя 

2020 року 

 

Перше півріччя 

2021 року 

Виконано. 

Проведено спільно з 

уповноваженою особою  ДП 

"Інформаційні судові системи" 

розʼяснювальну роботу. 



 17 

11. Можливість 

необгрунтованого 

внесення змін до річного 

розпису асигнувань, 

помісячного розпису 

асигнувань загального 

фонду та помісячного 

розпису спеціального 

фонду Державного 

бюджету на відповідний 

рік  органів судової 

влади 

Низька Здійснення аналізу та 

перевірки заявок (пропозицій), 

поданих органами судової 

влади як розпорядниками 

бюджетних коштів щодо 

внесення змін до річного 

розпису асигнувань, 

помісячного розпису 

асигнувань загального фонду 

та помісячного розпису 

спеціального фонду 

Державного бюджету на 

відповідний рік 

Заступник 

начальника 

планово-

фінансового 

управління 

Воронцова Н. В. 

(1-2) 

 

Протягом 

2020-2021 років 

Постійно 

Виконано. 
Внесення змін до розпису 

здійснюється відповідно до статті 23 

та пункту 4.1 "Прикінцевих та 

перехідних положень" Бюджетного 

кодексу України; постанови Кабінету 

Міністрів України від 28.02.2002  

№ 228 "Про затвердження Порядку 

складання, розгляду, затвердження та 

основних вимог до виконання 

кошторисів бюджетних установ", 

наказ Міністерства фінансів України 

від 28.01.2002 № 57 "Про 

затвердження документів, що 

застосовуються в процесі виконання 

бюджету. 

Перерозподіл планових показників за 

загальним та спеціальним фондами 

бюджету в межах кошторисних 

призначень у 2021 році здійснюється 

відповідно до порядку, надісланого 

розпорядникам бюджетних коштів 

нижчого рівня листом ДСА України 

від 19.01.2021 № 11-864/21. А саме, 

пропозиції щодо внесення змін до 

кошторисів розпорядників 

бюджетних коштів нижчого рівня 

приймаються лише з детальним 

обгрунтуванням необхідності 

вищевказаних змін. 

Крім того, ДСА України розроблено 

проєкт Порядку здійснення 

перерозподілу бюджетних 

асигнувань між судами та 

територіальними управліннями ДСА 

України щодо місцевих загальних  

судів, що призводить до зміни 
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обсягів видатків судів (далі – 

Порядок) та листом від 20.05.2021 № 

11-9941/21 надіслано до Ради суддів 

України. Даний проєкт Порядку 

Погоджений рішенням Ради суддів 

України від 11.06.2021 № 24. 

 
 

 

Головний спеціаліст з питань  

запобігання та виявлення корупції  

Державної судової адміністрації України, секретар Комісії  

з оцінки корупційних ризиків у Державній судовій адміністрації України                              /підпис/                                              М.М. Петрушко 


