
                       Додаток 3 

                                                              до Антикорупційної програми  

                                                                                Державної судової адміністрації України  

                                         на 2020-2021 роки 

 

Навчальні заходи та заходи з поширення інформації щодо програм 

антикорупційного спрямування 

№ 

п/п 
 

Тема навчання 

 

Дата 

проведення 

ПІБ та посада 

працівника, який 

проводить 

навчання 

1. Рекомендації субʼєктам 

декларування для початку 

роботи з Єдиним 

державним реєстром 

декларацій осіб, 

уповноважених на 

виконання функцій 

держави 

Січень 2021 Петрушко М.М., 
головний 

спеціаліст з питань 

запобігання та 

виявлення корупції 

2. Особливості змін до 

антикорупційного 

законодавства з питань 

електронного декларування 

Лютий 2021 Петрушко М.М., 

головний 

спеціаліст з питань 

запобігання та 

виявлення корупції 

3. Практика розгляду судами 

справ про корупційні 

правопорушення 

Березень 

2020* 

Березень 2021 

Петрушко М.М., 

головний 

спеціаліст з питань 

запобігання та 

виявлення корупції 

4. Відповідальність за 

порушення вимог 

законодавства щодо 

фінансового контролю 

Квітень 2020* 

Квітень 2021 

Петрушко М.М., 

головний 

спеціаліст з питань 

запобігання та 

виявлення корупції 

5. Правові засади захисту 

викривачів 

Травень 2020* 

Травень 2021 

Петрушко М.М., 
головний 

спеціаліст з питань 

запобігання та 

виявлення корупції 

6. Антикорупційне 

законодавство України. 

Сучасний стан 

Червень 2020* 

Червень 2021 

Петрушко М.М., 
головний 

спеціаліст з питань 

запобігання та 

виявлення корупції 



7. Антикорупційна 

експертиза у діяльності 

органів державної влади 

Липень 2020 

Липень 2021 

Петрушко М.М., 
головний 

спеціаліст з питань 

запобігання та 

виявлення корупції 

8. Запобігання корупційним 

та пов’язаним з корупцією 

правопорушенням 

Серпень 2020 

Серпень 2021 

Петрушко М.М., 
головний 

спеціаліст з питань 

запобігання та 

виявлення корупції 

9. Запобігання та 

врегулювання конфлікту 

інтересів 

Вересень 2020 

Вересень 2021 

Петрушко М.М., 
головний 

спеціаліст з питань 

запобігання та 

виявлення корупції 

10. Правила етичної поведінки 

державних службовців 

Жовтень 2020 

Жовтень 2021 

Петрушко М.М., 

головний 

спеціаліст з питань 

запобігання та 

виявлення корупції 

11. Функціонування Єдиного 

державного реєстру осіб, 

які вчинили корупційні або 

пов’язані з корупцією 

правопорушення 

Листопад 2020 

Листопад 2021 

Петрушко М.М., 

головний 

спеціаліст з питань 

запобігання та 

виявлення корупції 

12. Міжнародне 

співробітництво у сфері 

запобігання і протидії 

корупції 

Грудень 2020 

Грудень 2021 

Петрушко М.М., 

головний 

спеціаліст з питань 

запобігання та 

виявлення корупції 
 

*   -  навчальні заходи не проводились (відповідно до постанови Кабінету Міністрів України  

від 11.03. 2020 р. № 211) або проводились у режимі відеоконференції у звʼязку з поширенням на території України 

гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2  

 

Головний спеціаліст з питань запобігання 

та виявлення корупції Державної судової  

адміністрації України                                           (підпис)           М. Петрушко 
 


