
До розділу III Антикорупційної Програми  
на 2021-2022 роки 

 

Інформація 

про навчання та заходи з поширення інформації щодо програм 

антикорупційного спрямування 

за 6 місяців 2021 року 

 

З метою забезпечення підвищення рівня професійної компетентності та 

правосвідомості державних службовців обласної державної адміністрації, 

райдержадміністрацій, посадових осіб державних закладів та установ навчальні 

заходи проводяться в Центрі 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.  

          За І півріччя 2021 року проведені наступні заняття для державних 

службовців облдержадміністрації, райдержадміністрацій, територіальних 
представництв центральних органів виконавчої влади та посадових осіб місцевого 

самоврядування. 
 

№ 

п/п 

Категорія слухачів, 

що взяла участь у 

заході 

Тема 
Дата 

проведення 

К-ть осіб, 

що 

взяла 

участь в 

заході 

Викладач 

 

 

ДС ПО

МС 

1 Державні 

службовці 

категорій «Б», «В» 

(вперше призначені 

на посади 

державної служби) 

Організаційно-правові 

механізми 

антикорупційної 

діяльності в публічному 

управлінні 

 

09.02.2021 

 

34 

 Хабчук О.М. 

2 Працівники 

Семенівської 

сільської ради 

Бердичівського 

Заходи фінансового 

контролю. Електронне 

декларування 

23.02.2021 47 42 Хабчук О.М. 



2 
 

району, державні 

службовці 

категорій «Б» та 

«В» 

3 Секретарі 

сільських, 

селищних, міських 

рад 

Фінансовий контроль, як 

інструмент 

антикорупційної 

політики. Методологія 

заповнення е-декларації 

24.03.2021  40 Хабчук О.М. 

4 Начальники та 

спеціалісти відділів 

ведення 

державного реєстру 

виборців 

Фінансовий контроль, як 

інструмент 

антикорупційної 

політики. Методологія 

заповнення е-декларації 

07.04.2021 16 16 Хабчук О.М. 

5 Державні 

службовці, які 

займають посади 

категорії «Б», «В»; 

посадові особи 

органів місцевого 

самоврядування IV-

VII категорій посад 

 

 

 

 

Нормативно-правове 

регулювання у сфері 

запобігання і протидії 

корупції в Україні 

 

 

 

 

14.04.2021 

 

 

 

 

75 

 Бражевський  

В.М. 

Міжнародний та 

зарубіжний досвід 

запобігання корупції 

Рудницька 

О.П. 

Відповідальність за 

корупційні злочини та 

адміністративні 

правопорушення, 

пов'язані з корупцією 

Черниш Р.Ф. 

Заходи фінансового 

контролю. Електронне 

декларування 

Хабчук О.М. 

6 Керівники та 

спеціалісти 

секторів та відділів 

управління 

персоналом 

структурних 

підрозділів 

облдержадміністра

ції 

Заходи фінансового 

контролю. Електронне 

декларування 

20.04.2021 46 2 Хабчук О.М. 

7 Державні 

службовці, які 

займають посади 

категорії «Б», «В»; 

посадові особи 

органів місцевого 

самоврядування IV-

VII категорій посад 

Нормативно-правове 

регулювання у сфері 

запобігання і протидії 

корупції в Україні 

 

 

 

 

08.06.2021 

 

 

 

 

16

2 

 Бражевський 

В.М. 

Заходи фінансового 

контролю. Електронне 

декларування 

 

Хабчук О.М. 



3 
 

 

 

Завідувач сектору з питань запобігання та виявлення корупції,  

взаємодії з правоохоронними органами 

апарату облдержадміністрації                                                                                         Олег ХАБЧУК 

 

 

Міжнародний та 

зарубіжний досвід 

запобігання корупції 

Рудницька 

О.П. 

 

Черниш Р.Ф. Відповідальність за 

корупційні злочини та 

адміністративні 

правопорушення, 

пов'язані з корупцією 

8 Державні 

службовці 

Управління 

Північного офісу 

Держаудитслужби 

в Житомирській 

області, які 

займають посади 

державної служби 

категорій «Б» та 

«В» 

Запобігання та протидія 

корупції в органах 

державного фінансового 

контролю 

 

 

 

 

22.06.2021 

 

 

 

 

22 

 Чирчик Д.В. 

Конфлікт інтересів як 

категорія 

антикорупційного права 

в розрізі діяльності 

органів державного 

фінансового контролю 

Хабчук О.М. 

Реалізація принципу 

доброчесності на 

державній службі 

Бражевський 

В.М. 


