
Додаток 2  

до Антикорупційної програми Державної 

інспекції архітектури та містобудування України 

на 2022 рік  

 

 

 

План заходів 

з навчання та поширення інформації щодо програм антикорупційного спрямування 

у Державній інспекції архітектури та містобудування України  

на 2022 рік 

 

№ Заплановані заходи 

 

Строк  

виконання 

Цільова аудиторія  Відповідальні за 

виконання 

 

1 

Надання консультацій працівникам ДІАМ щодо 

правил етичної поведінки, конфлікту інтересів, 

декларування майна, доходів, видатків та 

зобов’язань фінансового характеру 

 

протягом року 

 

 

Керівники структурних 

підрозділів ДІАМ 

Сектор з питань 

запобігання та виявлення 

корупції  

Семеній О.В.  

Кондратенко М.О.  

 

 

2 

Забезпечення інформаційного наповнення розділу 

«Запобігання корупції» офіційного веб-сайту 

ДІАМ 

 

протягом року 

 

працівники ДІАМ та  

інші особи  

Сектор з питань 

запобігання та виявлення 

корупції  

Семеній О.В.  

Кондратенко М.О.  

 

 

3 

Проведення інструктажів щодо застосування 

окремих положень Закону України «Про 

запобігання корупції» та Закону України «Про 

державну службу»  
  

березень  

 

працівники ДІАМ Сектор з питань 

запобігання та виявлення 

корупції  

Семеній О.В.  

Кондратенко М.О.  

 

4 

Роз’яснення застосування окремих положень 

Закону України «Про запобігання корупції» 

стосовно заходів фінансового контролю – 

лютий  працівники ДІАМ Сектор з питань 

запобігання та виявлення 

корупції  



2 
 

заповнення щорічних декларацій осіб, 

уповноважених на виконання функцій держави 

або місцевого самоврядування  

 

Семеній О.В.  

Кондратенко М.О.  

 

 5 

Семінар на тему: «Порушення вимог, заборон та 

обмежень, встановлених Законом України «Про 

запобігання корупції.», обмеження щодо 

отримання подарунків.» 

 

 

вересень  

 

працівники ДІАМ Сектор з питань 

запобігання та виявлення 

корупції  

Семеній О.В.  

Кондратенко М.О.  

 

 6 

Презентація на тему: «Викривачі корупції, їх 

захист та способи подання повідомлень про 

корупцію працівниками ДІАМ.» 

 

 

вересень  

 
працівники ДІАМ Сектор з питань 

запобігання та виявлення 

корупції  

Семеній О.В.  

Кондратенко М.О.  

 

 

7 

Семінар на тему: «Запобігання та врегулювання 

конфлікту інтересів.» 

 

грудень  працівники ДІАМ Сектор з питань 

запобігання та виявлення 

корупції  

Семеній О.В.  

Кондратенко М.О.  

 

 

 8 

Відкрита консультація у формі питання-відповіді 

на тему «Роз’яснення щодо заповнення декларацій 

осіб, уповноважених на виконання функцій 

держави та місцевого самоврядування» 

 

 

березень  працівники ДІАМ Сектор з питань 

запобігання та виявлення 

корупції  

Семеній О.В.  

Кондратенко М.О.  

 

 9 Навчання на тему: «Корупційні ризики, виявлення 

і заходи з їх зниження», з залученням експертів 

НАЗК 

 

 

серпень  Члени Комісії з оцінки 

корупційних ризиків, 

керівники структурних 

підрозділів ДІАМ 

Сектор з питань 

запобігання та виявлення 

корупції  

Семеній О.В.  

Кондратенко М.О.  

 



3 
 

 


