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          Додаток 2  

          до Антикорупційної програми ДСНС  

         

 

Заходи щодо навчання та поширення інформації  

щодо програм антикорупційного спрямування у підрозділах ДСНС у 2020 — 2022 роках 

 

№ 

з/п 
Зміст заходу 

Строк 

виконання 

Відповідальний 

виконавець 

Індикатор 

виконання 

(очікуваний 

результат) 

1 Проведення навчання суб’єктів декларування апарату 

ДСНС щодо проблемних питань, які виникають при 

заповненні декларації особи, уповноваженої на 

виконання функцій держави. Надання роз’яснень 

щодо правильності застосування окремих аспектів 

антикорупційного законодавства та дотримання його 

вимог 

 

Січень 

2021 — 2022 

років 

Управління власної 

безпеки та протидії 

корупції 

Навчання 

проведено 

2 Забезпечення участі персоналу органів та підрозділів 

цивільного захисту у підвищенні кваліфікації з питань 

запобігання корупції на базі Національної академії 

внутрішніх справ 

Грудень 

2020 — 2022  

років 

Управління власної 

безпеки та протидії 

корупції 

Отримано 

відповідні 

свідоцтва про 

підвищення 

кваліфікації 

 

3 Передбачення вивчення у системі службової 

підготовки тем з основ антикорупційного 

законодавства для осіб начальницького складу  

органів та підрозділів цивільного захисту 

Серпень 

2021 — 2022 

років 

Департамент 

реагування на 

надзвичайні 

ситуації, органи та 

підрозділи 

Включено до 

тематичного 

розрахунку годин 

занять із службової 

підготовки, видано 
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№ 

з/п 
Зміст заходу 

Строк 

виконання 

Відповідальний 

виконавець 

Індикатор 

виконання 

(очікуваний 

результат) 

цивільного захисту 

 

відповідний наказ 

ДСНС  
 

4 Включення до програми підвищення кваліфікації 

категорії державних службовців ДСНС навчальних 

матеріалів (лекцій) з антикорупційного законодавства 

Грудень 

2020 — 2022 

років; 
 

Квітень  

2021 — 2022 

років; 

Інститут 

державного 

управління та 

наукових 

досліджень з 

цивільного захисту 

 

 

Проведено 

підвищення 

кваліфікації 

державних 

службовців, у тому 

числі з питань 

дотримання 

антикорупційного 

законодавства 

 

5 Участь представників уповноважених підрозділів 

(осіб) з питань запобігання та виявлення корупції                     

у навчальних тренінгах (семінарах), організованих 

Національним агентством з питань запобігання 

корупції  

У терміни, 

визначені 

НАЗК 

(згідно 

запрошення) 
 

 

 

Управління власної 

безпеки та протидії 

корупції;  

Структурні 

підрозділи апарату 

ДСНС;  

органи та 

підрозділи 

цивільного захисту 

 

Взято участь у 

тренінгах, 

організованих 

НАЗК 

6 Проведення семінару (конференції) з територіальними 

підрозділами внутрішнього аудиту з метою 

підвищення оцінки якості внутрішнього аудиту та 

Жовтень 

2021 — 2022 

років 

Відділ 

внутрішнього 

аудиту 

Звіт про 

проведення заходу 

оприлюднено на 
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№ 

з/п 
Зміст заходу 

Строк 

виконання 

Відповідальний 

виконавець 

Індикатор 

виконання 

(очікуваний 

результат) 

дотримання антикорупційного законодавства при 

здійсненні внутрішнього аудиту 

 

веб-сайті ДСНС 

7 Проведення розширеної координаційної наради з 

уповноваженими підрозділами (особами) з питань 

запобігання та виявлення корупції територіальних 

органів ДСНС  із залученням представників інших 

органів виконавчої влади, які здійснюють контроль у 

сфері запобігання і протидії корупції, а також 

спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії 

корупції 

Лютий   

2021 — 2022 

років 

Управління власної 

безпеки та протидії 

корупції 

Організовано та 

проведено 

координаційну 

нараду 

 

Усі вищезазначені заходи проводитимуться у межах видатків, передбачених у державному бюджеті на відповідний рік. 

 

 

Начальник Управління власної      

безпеки та протидії корупції                                                                                             Анатолій СЕМИКОПНИЙ                                                                                                                                                                                                           

“___”  _________  2020 р.                 


