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Додаток 1
до рішення Національної комісії
зі стандартів державної мови
від «20» грудня 2022 року № 403

Звіт за Планом 
навчальних заходів та заходів із поширення інформації щодо програм

антикорупційного спрямування на 2021–2023 роки
за ІІ півріччя 2021 року

№ 
з/п

Термін 
проведення 

навчального 
заходу

Тема навчального заходу Цільова 
аудиторія

Відповідальний 
підрозділ за 
проведення 
навчальних 

заходів

Інформація про виконання

1 до 31 березня
(щорічно)

Особливості подання 
декларації особами, 

уповноваженими на виконання 
функцій держави або місцевого 
самоврядування, відповідно до 

вимог Закону України «Про 
запобігання корупції». 

Відповідальність за порушення 
вимог фінансового контролю

Члени та 
працівники 

апарату 
Національної 

комісії зі 
стандартів 
державної 

мови

Головний 
спеціаліст з 

питань 
запобігання 

корупції

У зв’язку із прийняттям 
Антикорупційної програми 
Національної комісії зі стандартів 
держаної мови на 2021 – 2023 роки в 
липні 2021 року термін проведення 
навчального заходу в цьому періоді 
не наставав.
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2 Травень
(щорічно)

Запобігання та врегулювання 
конфлікту інтересів

Члени та 
працівники 

апарату 
Національної 

комісії зі 
стандартів 
державної 

мови

Головний 
спеціаліст з 

питань 
запобігання 

корупції

У зв’язку із прийняттям 
Антикорупційної програми 
Національної комісії зі стандартів 
держаної мови на 2021 – 2023 роки в 
липні 2021 року термін проведення 
навчального заходу в цьому періоді 
не наставав.

3 Червень
(щорічно)

Відповідальність за корупційні 
правопорушення або 

правопорушення пов’язані з 
корупцією

Члени та 
працівники 

апарату 
Національної 

комісії зі 
стандартів 
державної 

мови

Головний 
спеціаліст з 

питань 
запобігання 

корупції

У зв’язку із прийняттям 
Антикорупційної програми 
Національної комісії зі стандартів 
держаної мови на 2021 – 2023 роки в 
липні 2021 року термін проведення 
навчального заходу в цьому періоді 
не наставав.

4 Серпень
(щорічно)

Запобігання корупційним та 
пов’язаним із корупцією 

правопорушенням

Члени та 
працівники 

апарату 
Національної 

комісії зі 
стандартів 
державної 

мови

Головний 
спеціаліст з 

питань 
запобігання 

корупції

Проведено навчання щодо подання 
повідомлень про суттєві зміни у 
майновому стані у 2021 році та 
ознайомлено працівників Апарату 
Національної комісії зі стандартів 
державної мови під підпис з цією 
інформацією (службова записка                  
від 09.07.2021). 



3

Проведено навчання щодо обмежень 
при прийнятті подарунків та 
граничних сум для виконання вимог 
Закону України «Про запобігання 
корупції» у 2021 році та ознайомлено 
працівників Апарату Національної 
комісії зі стандартів державної мови 
під підпис з цією інформацією 
(службова записка від 09.07.2021).

5 Жовтень
(щорічно)

Правила етичної поведінки 
осіб, уповноважених на 

виконання функцій держави 
або місцевого самоврядування

Члени та 
працівники 

апарату 
Національної 

комісії зі 
стандартів 
державної 

мови

Головний 
спеціаліст з 

питань 
запобігання 

корупції

Працівники Апарату Національної 
комісії зі стандартів державної мови 
ознайомлені під підпис з Загальними 
правилами етичної поведінки 
державних службовців та посадових 
осіб місцевого самоврядування, 
затвердженими наказом 
Національного агентства з питань 
державної служби від 05.08.2016               
№ 158.

6 до 20 грудня
(щорічно)

Фінансовий контроль Члени та 
працівники 

апарату 
Національної 

комісії зі 
стандартів 

Головний 
спеціаліст з 

питань 
запобігання 

корупції

Наказом Національної комісії зі 
стандартів державної мови                          
від 30.12.2021 № 50 «Про деякі 
питання, пов’язані з поданням 
декларацій осіб, уповноважених на 
виконання функцій держави або 
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державної 
мови

місцевого самоврядування» було 
організовано роботу щодо подання 
декларацій працівниками органу за 
попередній період, надано 
методичну консультаційну допомогу 
у заповненні декларацій суб’єктами 
декларування.
Службовою запискою № 2.8/56-21 
від 30.12.2021 ознайомлено 
працівників Апарату Національної 
комісії зі стандартів державної мови 
з Порядком заповнення та подання 
декларації особи, уповноваженої на 
виконання функцій держави або 
місцевого самоврядування та новою 
формою декларації, яка почне діяти у 
2022 році.

Голова Комісії                     Володимир МОЗГУНОВ
  


