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ПРОГРАМА
тематичного короткострокового семінару
“Окремі питання практичного застосування нового
антикорупційного законодавства”

Івано-Франківськ, 2018

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Актуальність тематичного короткострокового семінару полягає у оновленні
та набутті державними службовцями категорій посад «Б» і «В» – працівниками
Головного управління Держгеокадастру в Івано-Франківській області необхідного
рівня знань та умінь і навиків для подання та заповнення електронних декларацій.
Програма семінару розроблена на виконання Закону України «Про запобігання
корупції».
1. Назва програми:

“Окремі питання практичного застосування нового
антикорупційного законодавства ”

2. Укладачі програми:

Бойчук Любомир Васильович – заступник директора
центру з навчально-методичної роботи

3. Загальні відомості:

призначена для державних службовців категорії посад «Б»,
«В» і посадових осіб місцевого самоврядування V- VІІ
категорії посад;
термін навчання – 6 академічних годин;
форма навчання – очна.

3.1. Цільова група:

працівники Головного управління Держгеокадастру в
Івано-Франківській області

3.2. Мета програми:

надання базових теоретичних знань про протидію
корупційним діянням у сфері державної служби, засвоєння
норм антикорупційного законодавства, формування
негативного ставлення до проявів корупції, здатності
запобігати виникненню корупційних діянь, протидіяти
проявам корупції й усувати наслідки правопорушень,
пов’язаних із корупцією.

3.3. Цілі програми

надати слухачам:

1. Знання:
– сутності державної антикорупційної політики України, пріоритети, шляхи й
принципи її реалізації;
– нормативно-правового забезпечення запобігання корупції в Україні;
– передумов виникнення корупції;
– підстав й порядку здійснення дій у разі виявлення корупції;
– правових засад відшкодування збитків, завданих учиненням корупційних діянь;
– етичних засад перебування на державній службі;
–шляхів запобігання й урегулювання конфлікту інтересів у діяльності державного
службовця;
– шляхів налагодження взаємодії й співпраці з громадськими організаціями у
сфері запобігання та протидії корупції;
– нормативно-правових актів НАЗК з питань запобігання корупції;
– основ адміністративної та кримінальної відповідальності за порушення
антикорупційного законодавства;
– досвіду зарубіжних країн у здійсненні заходів щодо боротьби з корупцією.
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2. Уміння:
– запобігання корупційним проявам;
– планувати й організовувати заходи, спрямовані на запобігання та протидію
корупції;
– уживати заходи щодо виявлення фактів корупційних діянь, усунення наслідків
правопорушень, пов’язаних із корупцією;
– організовувати та здійснювати в органі виконавчої влади контроль за
дотриманням антикорупційного законодавства;
– налагоджувати зв’язки з громадськістю та засобами масової інформації для
запобігання та протидії корупції;
– працювати з розділами електронної декларації осіб, уповноважених на
виконання функцій держави або місцевого самоврядування.
3. Навички:
– роботи з нормативно-правовими актами, інформаційними та аналітичними
матеріалами;
– аналітичного мислення;
– користування Єдиним державним реєстром електронних декларацій осіб,
уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.
4. Форма занять: лекція, лекція-презентація, лекція-дискусія.
5. Рекомендації щодо добору методів, засобів і контролю результатів участі
слухачів у роботі семінару:
– при проведенні навчальних занять використовувати доступ до Інтернету та
технічні засоби навчання: фліпчарти, магнітну та спеціальну дошки, ноутбук,
проекційну апаратуру, екран.
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НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН
№

К-сть
акад.
ВИКЛАДАЧ
год.
лекція 2
Бойчук Любомир Васильович –
презентація
заступник директора центру з
навчально-методичної роботи;
Дмитрик Мирон Михайлович –
експерт з антикорупційного
законодавства ГО «Інститут
політичної освіти»
лекція
1
Бойчук Любомир Васильович –
заступник директора центру з
навчально-методичної роботи;
Дмитрик Мирон Михайлович –
експерт з антикорупційного
законодавства ГО «Інститут
політичної освіти»
Луцишин Василь Михайлович –
лекція 2
спеціаліст-юрист сектору
дискусія
правового забезпечення ГУНП
в Івано-Франківській області,
підполковник міліції у відставці:
Дмитрик Мирон Михайлович –
експерт з антикорупційного
законодавства ГО «Інститут
політичної освіти»
Луцишин Василь Михайлович –
лекція
1
спеціаліст-юрист сектору
правового забезпечення ГУНП
в Івано-Франківській області,
підполковник міліції у відставці;
Дмитрик Мирон Михайлович –
експерт з антикорупційного
законодавства ГО «Інститут
політичної освіти»
6
ВИД
ЗАНЯТЬ

ТЕМА

1

Запобігання та протидія
корупції: вимоги та
обмеження Закону України
«Про запобігання корупції»
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Деякі особливості подання едекларацій у 2018 році.
Типові помилки, виявлені
НАЗК при заповненні
суб’єктами декларування едекларацій у 2017 році.
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Конфлікт інтересів на
державній службі. Методичні
рекомендації НАЗК щодо
запобігання та врегулювання
конфлікту інтересів

4

Відповідальність за
порушення антикорупційного
законодавства

ВСЬОГО
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