
Додаток 1 

до Антикорупційної програми 

Державної служби України 

з етнополітики та свободи 

совісті на 2021–2023 роки 

 

 

ЗАХОДИ 

з реалізації засад загальної відомчої політики 

щодо запобігання та протидії корупції в діяльності Державної служби 

України з етнополітики та свободи совісті, навчання та заходи 

з поширення інформації про програми антикорупційного спрямування 
 

Найменування заходу 

Особи, 

відповідальні 

за виконання 

заходу 

Строк 

виконан

ня заходу 

Очікуваний 

результат 

Навчальні та інші заходи 

з поширення інформації 

щодо програм 

антикорупційного 

спрямування у ДЕСС, 

розміщення інформації 

з питань запобігання та 

протидії корупції на 

офіційному вебсайті 

ДЕСС, надсилання 

інформації на адреси 

електронної пошти 

працівників ДЕСС 

Уповноважена 

особа з питань 

запобігання та 

протидії 

корупції 

(далі – Уповно

важена особа) 

Постійно Проведено навчальні 

та інші заходи; 

поширено відповідну 

інформацію 

Надання консультативної 

допомоги працівникам 

ДЕСС щодо дотримання 

вимог Закону України 

«Про запобігання 

корупції» (далі – Закон), 

зокрема стосовно подання 

декларацій, повідомлень 

про суттєві зміни 

майнового стану, 

відкриття суб’єктом 

декларування або членом 

його сім’ї валютного 

рахунка в установі банку-

Уповноважена 

особа 

Постійно Надано 

консультативну 

допомогу 
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нерезидента, етичної 

поведінки, запобігання та 

врегулювання конфлікту 

інтересів, інших вимог, 

обмежень та заборон, 

передбачених Законом, 

а також моніторинг 

і контроль виконання 

працівниками ДЕСС 

зазначених вимог 

Опрацювання та 

перевірка інформації, що 

міститься у зверненнях 

фізичних або юридичних 

осіб, засобах масової 

інформації, інших 

джерелах, у тому числі 

отриманої 

з використанням 

офіційного вебсайту 

ДЕСС, засобів 

електронного зв’язку, 

поштовим або 

телефонним зв’язком, 

щодо причетності 

працівників ДЕСС до 

вчинення корупційних чи 

пов’язаних із корупцією 

правопорушень, інших 

порушень Закону 

Сектор 

адміністратив

но-

організаційног

о 

забезпечення 

 

Уповноважена 

особа 

Постійно Опрацьовано всі 

повідомлення про 

можливі факти 

корупційних чи 

пов’язаних із 

корупцією 

правопорушень, 

інших порушень 

Закону відповідно до 

порядку та у строки, 

визначені Законом. 

Кожне повідомлення 

(незалежно від 

результатів 

відповідних 

перевірок) оцінено 

щодо наявності 

корупційних ризиків 

Оцінювання корупційних 

ризиків у діяльності 

ДЕСС, розроблення  

Антикорупційної 

програми та її перегляд, 

ураховуючи 

ідентифіковані ризики та 

в інших передбачених 

Антикорупційною 

програмою випадках 

Комісія 

з оцінки 

корупційних 

ризиків 

у діяльності 

ДЕСС (далі – 

Комісія), 

Уповноважена 

особа 

до 30 

червня та 

30 грудня 

кожного 

року 

Оцінено корупційні 

ризики; здійснено 

періодичний 

моніторинг, надано 

оцінку виконанню 

Антикорупційної 

програми, у разі 

необхідності внесено  

зміни 

Надання НАЗК 

інформації щодо 

виконання заходів, 

передбачених 

Уповноважена 

особа 

Щопіврок

у, у 

терміни, 

визначені 

 



Продовження додатка 1 

3 

 

Антикорупційною 

програмою 

встановле

ним 

порядком 

Вжиття заходів щодо 

запобігання та виявлення 

реального, потенційного 

конфлікту інтересів та 

його врегулювання, 

контроль дотримання 

вимог законодавства 

щодо їх врегулювання, 

проведення навчання 

Уповноважена 

особа 

Постійно, 

 

згідно з 

планом-

графіком 

 

Актуалізовано 

інформацію про стан 

дотримання вимог 

Закону щодо 

запобігання та 

врегулювання 

реального чи 

потенційного 

конфлікту інтересів, 

за необхідності 

запропоновано вжити 

заходів щодо 

урегулювання; 

проведено відповідне 

навчання 

Перевірка фактів подання 

декларацій суб’єктами 

декларування, які 

працювали і працюють 

в ДЕСС та повідомлення 

НАЗК про випадки 

неподання чи 

несвоєчасного подання 

декларації 

Уповноважена 

особа 

У 

терміни, 

визначені 

встановле

ним 

порядком 

Здійснено 

моніторинг 

інформації 

в публічній частині 

Єдиного державного 

реєстру осіб, 

уповноважених на 

виконання функцій 

держави або 

місцевого 

самоврядування, 

узагальнено 

інформацію, у разі 

необхідності 

поінформовано 

НАЗК про кожен 

випадок неподання 

чи несвоєчасного 

подання декларації 

Аналіз аудиторських 

звітів з метою виявлення 

корупційних ризиків 

у сферах діяльності, щодо 

яких здійснювався аудит 

Уповноважена 

особа, 

головний 

спеціаліст 

з внутрішньог

о аудиту 

Постійно Проведено 

відповідний аналіз, 

у разі ідентифікації 

нових корупційних 

ризиків внесено 

пропозицію Голові 

Комісії щодо 



Продовження додатка 1 

4 

 

перегляду 

Антикорупційної 

програми 

Заохочення викривачів та 

формування культури 

повідомлення про 

можливі факти 

корупційних або 

пов’язаних із корупцією 

правопорушень, інших 

порушень Закону. 

Розроблення та 

забезпечення 

затвердження Положення  

про заохочення 

викривачів та формування 

культури повідомлень 

Уповноважена 

особа 

Постійно; 

листопад 

2021 року 

Розроблено, 

затверджено та 

неухильно 

виконується 

відповідне 

Положення 

Вжиття заходів щодо 

захисту працівників 

ДЕСС, які повідомляють 

про вчинення 

протиправних дій чи 

бездіяльність інших 

працівників ДЕСС 

Уповноважена 

особа 

Постійно, 

у 

кожному 

випадку 

зверненн

я 

Відповідні заходи 

вжито у разі 

необхідності 

Проведення службових 

розслідувань (перевірок) 

стосовно працівників 

ДЕСС, виявлення причин 

і умов, що сприяють 

вчиненню корупційних та 

пов’язаних із корупцією 

правопорушень, вжиття 

заходів щодо їх усунення 

Головний 

спеціаліст 

з управління 

персоналом; 

 

Уповноважена 

особа 

У разі 

необхідн

ості 

Ініційовано службову 

перевірку 

(розслідування), 

проведено та вжито 

відповідних заходів 

згідно з ухваленим 

Головою ДЕСС 

рішенням 

Підвищення кваліфікації 

та професійного рівня 

державних службовців 

ДЕСС 

Головний 

спеціаліст 

з управління 

персоналом 

Постійно Проведено 

підвищення 

кваліфікації та інше 

навчання для 

державних 

службовців 

Здійснення закупівель 

товарів, робіт, послуг для 

потреб ДЕСС через 

використання електронної 

системи закупівель 

Уповноважена 

особа із 

закупівель 

Постійно Усі закупівлі товарів, 

робіт, послуг 

здійснено 

з використанням 
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електронної системи 

закупівель 

Організація та 

забезпечення доступу до 

публічної інформації, 

розпорядником якої є 

ДЕСС, відповідно до 

чинного законодавства 

Сектор 

комунікацій 

та 

інституційног

о розвитку 

 

Керівники 

структурних 

підрозділів 

Постійно Забезпечено 

організацію та 

дотримання 

встановленого 

порядку доступу до 

публічної інформації 

(опрацювання, 

аналіз, ведення 

системи обліку, 

надання відповідей 

на запити на 

інформацію) 

Організація проведення 

спеціальної перевірки 

відомостей щодо осіб, які 

претендують на зайняття 

посад в ДЕСС, що 

відносяться до 

відповідального або 

особливо відповідального 

становища, а також посад 

з підвищеним 

корупційним ризиком 

відповідно до порядку, 

встановленого Законом 

Головний 

спеціаліст 

управління 

з персоналом 

У 

кожному 

випадку 

призначе

ння на 

посаду 

відповідн

их осіб 

Підготовлено довідку 

про результати 

спеціальної 

перевірки 

Організація перевірки 

достовірності відомостей 

щодо заборон, 

передбачених частинами 

третьою та четвертою 

статті 1 Закону України 

«Про очищення влади» 

Головний 

спеціаліст 

з управління 

персоналом 

У разі 

необхідн

ості 

Підготовлено 

інформацію про 

результати перевірки  

Організація взаємодії з 

НАЗК щодо застосування 

антикорупційного 

законодавства та участь 

Уповноваженої особи 

в навчальних заходах для 

уповноважених 

підрозділів (осіб), які 

проводить НАЗК, 

Уповноважена 

особа 

Постійно Взято участь 

у відповідних 

заходах 
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Українська школа 

урядування тощо 

Інші заходи щодо 

запобігання та протидії 

корупції 

Уповноважена 

особа 

Постійно Вжито відповідних 

заходів, підготовлено 

інформацію або 

документи 

_______________ 


