
 

 

 

Додаток 2 

до Антикорупційної програми 

Львівської обласної державної  

адміністрації на 2020-2021 роки 

План-графік 

навчань та заходів з поширення інформації щодо програм антикорупційного спрямування для  державних 

службовців на 2020-2021 рік 

 

№ з/п Назва навчань та заходів Відповідальна особа Термін проведення 

навчань та заходів 

Кількість 

осіб 

1.  Круглий стіл на тему: «Кримінальна 

відповідальність за вчинення корупційних 

правопорушень» 

 

Провідний спеціаліст сектору 

запобігання корупції апарату 

облдержадміністрації –  

Юревич Ю.О. 

29 жовтня 2020 року 25 

2.  Тренінг на тему: «Забезпечення доступу 

до публічної інформації в центральних 

органах виконавчої влади» 

Провідний спеціаліст сектору 

запобігання корупції апарату 

облдержадміністрації –  

Юревич Ю.О. 

25 листопада 2020 

року 

25 



2 

 

3.  Семінар на тему: «Корупційне 

правопорушення і правопорушення, 

пов'язане з корупцією» 

 

 

Провідний спеціаліст сектору 

запобігання корупції апарату 

облдержадміністрації –  

Юревич Ю.О. 

11 грудня 2020 року 25 

 

 

4.  Тренінг на тему: «Проведення оцінки та 

ідентифікації корупційних ризиків» 

Провідний спеціаліст сектору 

запобігання корупції апарату 

облдержадміністрації –  

Юревич Ю.О. 

25 грудня 2020 року 25 

5.  Тренінг на тему: «Особливості проведення 

антикорупційної експертизи проєктів актів 

органів виконавчої влади» 

 

 

Провідний спеціаліст сектору 

запобігання корупції апарату 

облдержадміністрації –  

Юревич Ю.О. 

22 січня 2021 року  25 

6.  Презентація на тему: «Електронне 

декларування» 

Провідний спеціаліст сектору 

запобігання корупції апарату 

облдержадміністрації –  

Юревич Ю.О. 

   05 лютого 2021 року 25 



3 

 

7.  Круглий стіл на тему: «Організація та 

здійснення публічних закупівель» 

 

 

Провідний спеціаліст сектору 

запобігання корупції апарату 

облдержадміністрації –  

Юревич Ю.О. 

26 березня 2021 року 25 

8.  Круглий стіл на тему: «Конфлікт інтересів 

у роботі державних службовців» 

 

 

 

Провідний спеціаліст сектору 

запобігання корупції апарату 

облдержадміністрації –  

Юревич Ю.О. 

16 квітня 2021 року 25 

9.  Тренінг на тему: «Алгоритм дій посадової 

особи під час конфлікту інтересів» 

Провідний спеціаліст сектору 

запобігання корупції апарату 

облдержадміністрації – 

 Юревич Ю.О. 

   22 травня 2021 року 25 

10.  Тренінг на тему: «Організація 

проведення спеціальної перевірки» 

Провідний спеціаліст сектору 

запобігання корупції апарату 

облдержадміністрації –  

Юревич Ю.О. 

11 червня 2021 року 25 



4 

 

11.  Семінар на тему: «Адміністративна 

відповідальність за вчинення корупційних 

правопорушень» 

Провідний спеціаліст сектору 

запобігання корупції апарату 

облдержадміністрації –  

Юревич Ю.О 

27 серпня 2021 року 25 

12.  Семінар на тему: «Обмеження щодо 

використання службових повноважень чи 

свого становища та одержання подарунків» 

Провідний спеціаліст сектору 

запобігання корупції апарату 

облдержадміністрації –  

Юревич Ю.О. 

25 вересня 2021 року 25 

13.  Тренінг на тему: «Корупційні ризики в 

діяльності державних службовців» 

 

Провідний спеціаліст сектору 

запобігання корупції апарату 

облдержадміністрації –  

Юревич Ю.О. 

26 листопада 2021 

року 

25 

 

                                                             _________________________________________ 

Т.в.о. завідувача сектору 

запобігання  корупції  апарату  

облдержадміністрації                                                                                                                                     Ю. ЮРЕВИЧ                                                                                                                      


