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Лн і Володимир Присяжний
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План 
проведення навчань з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства з особовим складом Національного 

центру управління та випробувань космічних засобів на 2021 рік

№ 
з/п

Найменування заходу, тема навчання Період 
проведення

Відповідальний Відмітка 
про 

виконання
1 Лекція: «Подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій 

держави або місцевого самоврядування. Терміни та інформація, що 
зазначається в декларації. Додаткові заходи здійснення фінансового 
контролю»

січень Рурський В.М.

2 Лекція: «Облік та оприлюднення декларацій. Контроль та перевірка 
декларацій. Повна перевірка декларацій. Моніторинг способу життя 
суб’єктів декларування».

січень Рурський В.М.

3 Практикум: «Заповнення декларації особами, уповноваженими на 
виконання функцій держави або місцевого самоврядування».

лютий Рурський В.М.

4 Лекція: «Міжнародні стандарти у сфері запобігання і протидії корупції. 
Антикорупційна стратегія. Державна антикорупційна програма та 
антикорупційні програми органів влади. Механізм запобігання і протидії 
корупції та коло осіб, на яких він поширюється».

лютий Рурський В.М.



5 Лекція: «Антикорупційна програма Національного центру управління та 
випробувань космічних засобів».

березень Гурський В.М.

6 Лекція: «Закон України «Про запобігання корупції». Суб’єкти, на яких 
поширюється дія закону».

березень

7 Лекція: «Система спеціалізованих антикорупційних органів України». травень Гурський В.М.
8 Лекція: «Національне агентство з питань запобігання корупції. Статус, 

повноваження, права та відповідальність».
травень

9 Лекція: «Запобігання корупційним та пов’язаним з корупцією 
правопорушенням. Обмеження особам, уповноваженим на виконання 
функцій держави або місцевого самоврядування».

червень Гурський В.М.

10 Лекція: «Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів». липень Гурський В.М.
11 Лекція: «Правила етичної поведінки осіб, уповноважених на виконання 

функцій держави або місцевого самоврядування».
серпень Гурський В.М.

12 Лекція: «Практичне застосування вимог антикорупційного
законодавства України».

вересень Гурський В.М.

13 Лекція: «Державний захист викривачів. Порядок здійснення перевірки за 
повідомленням викривача. Права, гарантії захисту та юридична 
відповідальність викривача. Винагорода викривачу».

жовтень Гурський В.М.

14 Лекція: «Відповідальність за корупційні або пов’язані з корупцією 
правопорушення та усунення їх наслідків».

листопад Гурський В.М.

Начальник служби з питань 
запобігання та виявлення корупції

Віктор Гурський


