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 До розділу III Антикорупційної 

                                                                                                                                                                                  Програми на 2019-2020 роки 

 

Інформація  

про навчання та заходи з поширення інформації щодо програм антикорупційного спрямування 

у 2020 році 

 

 

З метою забезпечення підвищення рівня професійної компетентності та правосвідомості державних 

службовців обласної державної адміністрації, райдержадміністрацій, посадових осіб державних закладів та 

установ навчальні заходи проводяться вЦентрі перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів 

державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій 

Житомирської обласної державної адміністрації та Житомирської обласної ради за розкладом занять, який 

затверджується керівництвом облдержадміністрації. 

До проведення занять залучаються керівний склад облдержадміністрації, уповноважена особа з питань 

запобігання та виявлення корупції, керівники структурних підрозділів облдержадміністрації, викладачі вищих 

навчальних закладів м. Житомира та представники правоохоронних органів.  

У 2020 роціпроведені наступнізаняття для державних службовців облдержадміністрації, 

райдержадміністрацій, територіальних представництв центральних органів виконавчої влади та посадових 

осіб місцевого самоврядування. 

 

 
№ 

п/п 

Найменування 

заходу 

Тема Дата проведення К-ть осіб, що 

взяла участь взаході 

   Викладач 

 
 ДС ПОМС 

1 Тематичназустріч Правові засади та практичні аспекти 

запобігання корупції. Особливості 

заповнення електронної декларації. 

22.01.2020  19 Хабчук О.М. 

2 Практичне заняття Особливості заповнення електронної 

декларації про майновий стан та 

28.01.2020 20  Хабчук О.М. 
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доходи 

3 Тематичназустріч Фінансовий контроль як інструмент 

антикорупційної політики. 

Методологія заповнення е-декларації 

28.01.2020 40 4 Хабчук О.М. 

4 Практичне заняття Фінансовий контроль як інструмент 

антикорупційної політики. 

Методологія заповнення е-декларації 

04.02.2020 62 170 Хабчук О.М. 

5 Тематична дискусія Запобігання корупції та забезпечення 

доброчесності. Особливості 

заповнення електронної декларації про 

майновий стан та доходи  

06.02.2020 35  Хабчук О.М. 

6 Семінарське заняття Фінансовий контроль як інструмент 

антикорупційної політики. 

Методологія заповнення е-декларації 

12.02.2020 40  Хабчук О.М. 

7 Практичне заняття Фінансовий контроль як інструмент 

антикорупційної політики. 

Методологія заповнення е-декларації 

 

17.02.2020 30  Хабчук О.М. 

8 Тематична дискусія Фінансовий контроль як інструмент 

антикорупційної політики. 

Методологія заповнення е-декларації 

19.02.2020 38  Хабчук О.М. 

9 Тематична дискусія Фінансовий контроль як інструмент 

антикорупційної політики. 

Методологія заповнення е-декларації 

18.02.2020  35 Хабчук О.М. 

10 Семінарське заняття Фінансовий контроль як інструмент 

антикорупційної політики. 

Методологія заповнення е-декларації 

27.02.2020 45 4 Хабчук О.М. 

11 Практичне заняття Фінансовий контроль як інструмент 

антикорупційної політики. 

Методологія заповнення е-декларації 

03.03.2020 7 32 Хабчук О.М. 

12  

 Практичне заняття 

 

Організація роботи уповноважених 

осіб з питань запобігання і виявлення 

корупції в органах виконавчої влади 
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13  

Семінарське заняття 

Заходи фінансового контролю. Зміни у 

формі та порядку подання  декларації 

особи, уповноваженої на виконання 

функцій держави. 

 

05.03.2020 

 

69 

 

Хабчук О.М. 

14 

 

 

Навчання в режимі 

онлайн 

Фінансовий контроль як інструмент 

антикорупційної політики. 

Методологія заповнення е-декларації 

 

23.04-08.05.2020 

 

828 

 Хабчук О.М. 

Відповідальність за корупційні діяння Черниш Р.Ф. 

15 Навчання в режимі 

онлайн  

 

Фінансовий контроль як інструмент 

антикорупційної політики. 

Методологія заповнення е-декларації 

02-05.06.2020 43 13 Хабчук О.М. 

16 Навчання в режимі 

онлайн 

Запобігання корупції у сфері 

публічного управління 

 

10-23.06.2020 493  Хабчук О.М. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 

 

 

 

 

 

 

Навчальний семінар 

для державних 

службовців категорії 

«Б» 

 

 

Навчання в режимі 

онлайн 

Загальні положення ЗУ «Про 

запобігання корупції» 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 – 17.07.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

33 

 Бражевський 

В.М. 

Заходи фінансового контролю. Зміни у 

формі та порядку подання декларації 

особи, уповноваженої на виконання 

функцій держави. 

Хабчук О.М. 

Прозорість та підзвітність влади як 

система зниження корупційних 

ризиків 

Яцик С.П. 

Кримінальна відповідальність за 

корупційні діяння 

 

Черниш Р.Ф. 

Викривачі корупції як субєкти права 

на безоплатну правову допомогу 

Коваль О.С. 

Доброчесність державного службовця 

як запорука запобігання корупції 

Климова К.Я 

Антикорупційна складова мережі 

Internet. Кібербезпека як інструмент 

Черниш Р.Ф. 
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виявлення та попередження 

корупційних правопорушень 

Міжнародний та зарубіжний досвід 

запобігання корупції 

Рудницька 

О.П. 

Адміністративна відповідальність за 

корупційні правопорушення 

Рудницька 

О.П. 

Корупційні ризики при проходженні 

державної служби 

Сірук В.С. 

Антикорупційна експертиза 

нормативно-правових актів 

Бучинська 

Т.В. 

 

18 

Навчання в режимі 

онлайн 

Заходи фінансового контролю. Зміни у 

формі та порядку подання  декларації 

особи, уповноваженої на виконання 

функцій держави. 

20.07.2020 34  Хабчук О.М. 

19  

 

 

 

 

Навчальний семінар 

для державних 

службовців 

облдержадміністраці 

 

Навчання в режимі 

онлайн 

Прозорість та підзвітність влади як 

система зниження корупційних 

ризиків 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21-23.07.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 

 Яцик С.П. 

Доброчесність державного службовця 

як запорука запобігання корупції 

Климова К.Я 

Антикорупційна складова мережі 

Internet. Кібербезпека як інструмент 

виявлення та попередження 

корупційних правопорушень 

Черниш Р.Ф. 

Корупційні ризики при проходженні 

державної служби 

Сірук В.С. 

Викривачі корупції як субєкти права 

на безоплатну правову допомогу 

Коваль О.С. 

Антикорупційна експертиза 

нормативно-правових актів 

Бучинська 

Т.В. 

Загальні положення ЗУ «Про 

запобігання корупції» 

Бражевський 

В.М. 
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Міжнародний та зарубіжний досвід 

запобігання корупції 

Рудницька 

О.П. 

Адміністративна відповідальність за 

корупційні правопорушення 

Рудницька 

О.П. 

Заходи фінансового контролю. Зміни у 

формі та порядку подання  декларації 

особи, уповноваженої на виконання 

функцій держави. 

Хабчук О.М. 

Кримінальна відповідальність за 

корупційні діяння 

 

Черниш Р.Ф. 

20 Навчання в режимі 

онлайн ї 

Заходи фінансового контролю. Зміни у 

формі та порядку подання  декларації 

особи, уповноваженої на виконання 

функцій держави. 

12.08.2020 42  Хабчук О.М. 

21 Навчання в режимі 

онлайн 

Корупційні ризики при проходженні 

державної служби 

26.08.2020 78  Черниш Р.Ф. 

22 Навчання в режимі 

онлайн 

Заходи фінансового контролю. Зміни у 

формі та порядку подання  декларації 

особи, уповноваженої на виконання 

функцій держави. 

08.09.2020 20  Хабчук О.М. 

 

23 

 

Навчання в режимі 

онлайн 

Антикорупційна експертиза 

нормативно-правових актів 

14.09.2020   

 

83 

Бучинська 

Т.В. 

Фінансовий контроль як інструмент 

антикорупційної політики. 

Методологія заповнення е-декларації 

15.09.2020 Хабчук О.М. 

24 Навчання в режимі 

онлайн 

Корупційні ризики при проходженні 

державної служби 

15.09.2020 85  Черниш Р.Ф. 

25 Навчання в режимі 

онлайн 

Корупційні ризики при проходженні 

державної служби 

23.09.2020 163  Черниш Р.Ф. 

26 Навчання в режимі 

онлайн 

Корупційні ризики при проходженні 

державної служби 

Антикорупційна експертиза 

нормативно-правових актів 

01.10-19.10.2020 48  Черниш Р.Ф. 

 

 

Бучинська 

Т.В. 
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27 Навчання в режимі 

онлайн 

Антикорупційна експертиза 

нормативно-правових актів 

 

05.10-07.10.2020  32 Бучинська 

Т.В. 

28 Навчання в режимі 

онлайн 

Доброчесність державного службовця 

як запорука запобігання корупції 

19.10-23.10.2020  83 Климова К.Я. 

29 Навчання в режимі 

онлайн 

Корупційні ризики при проходженні 

державної служби 

 

Антикорупційна експертиза 

нормативно-правових актів  

 

 

10.11-19.11.2020 45  Черниш Р.Ф. 

 

 

 

Бучинська 

Т.В. 

30 Навчання в режимі 

онлайн 

Антикорупційна експертиза 

нормативно-правових актів 

 

Фінансовий контроль як інструмент 

антикорупційної політики. 

Методологія заповнення е-декларації 

 

01.12-03.12.2020  31 Бучинська 

Т.В. 

 

 

 

Хабчук О.М. 

31 Навчання в режимі 

онлайн 

Загальні положення Закону України 

«Про запобігання корупції» 

 

Антикорупційна складова мережі 

INTERNET. Кібербезпека як 

інструмент виявлення та 

попередження корупційних 

правопорушень 

 

Заходи фінансового контролю. Зміни у 

формі та порядку подання декларації 

особи, уповноваженої на виконання 

функцій держави 

 

Адміністративна та кримінальна 

відповідальність за вчинення 

07.12.2020 24  Бражевський 

В.М. 

 

 

Черниш Р.Ф. 

 

 

 

 

 

Хабчук О.М. 

 

 

 

Рудницька 

О.П. 
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Завідувач сектору з питань запобігання та виявлення корупції, 

взаємодії з правоохоронними органами  

апарату облдержадміністрації                                         Олег ХАБЧУК 

корупційних правопорушень 

32 Навчання в режимі 

онлайн 

Заходи фінансового контролю. Зміни у 

формі та порядку подання декларації 

особи, уповноваженої на виконання 

функцій держави 

 

09.12.2020  10 Хабчук О.М. 

33 Навчання в режимі 

онлайн 

Заходи фінансового контролю. Зміни у 

формі та порядку подання декларації 

особи, уповноваженої на виконання 

функцій держави 

 

10.12-12.12.2020  17 Хабчук О.М. 


