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План заходів на 2020 рік в Головному управлінні статистики у Запорізької області 

щодо запобігання корупційним або пов’язаним з корупцією правопорушенням  
 

№ 

з/п 
Найменування заходу Відповідальні за виконання Термін виконання 

1 2 3 4 

1 Забезпечення функціонування прямої телефонної «гарячої лінії» на тему 

«Боротьба з корупцією» 

Головний спеціаліст з питань 

запобігання та виявлення корупції 

Постійно, 

у робочі дні 

2 Розгляд звернень та перевірка повідомлень щодо причетності працівників 

Головного управління статистики у Запорізькій області (далі – Головне 

управління) до вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією 

правопорушень 

Головний спеціаліст з питань 

запобігання та виявлення корупції 

У встановленому 

законодавством 

порядку  

3 Ініціювання проведення службового розслідування (перевірок) з метою 

виявлення причин та умов, що призвели (сприяли) до вчинення корупційних або 

пов’язаних з корупцією правопорушень в Головному управлінні (участь у 

проведенні службових розслідувань) 

Головний спеціаліст з питань 

запобігання та виявлення корупції, 

керівники структурних підрозділів 

(комісія з проведення службових 

розслідувань) 

За потребою 

4 Вжиття заходів щодо притягнення до відповідальності осіб, винних у вчиненні 

корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень 

Дисціплінарна комісія Головного 

управління 

За потребою 

    



№ 

з/п 
Найменування заходу Відповідальні за виконання Термін виконання 

1 2 3 4 

5 Ведення обліку працівників Головного управління, притягнутих до 

відповідальності за вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією 

правопорушень 

Головний спеціаліст з питань 

запобігання та виявлення корупції 

Постійно  

6 Отримання від інших структурних підрозділів органу виконавчої влади, 

підприємства, установи та організації інформацію і матеріали, необхідні для 

виконання покладених завдань, а також інформацію з обмеженим доступом або 

таку, що містить державну таємницю 

Головний спеціаліст з питань 

запобігання та виявлення корупції 

За потребою 

7 Проведення роз’яснювальної роботи серед державних службовців Головного 

управління з питань дотримання основних положень антикорупційного 

законодавства та надання методичної та консультаційної допомоги 

Головний спеціаліст з питань 

запобігання та виявлення корупції 

Постійно  

(під час особистих 

звернень) 

8 Забезпечення функціонування та оновлення інформаційних матеріалів з питань 

запобігання та виявлення корупції на офіційному вебсайті Головного управління  

Головний спеціаліст з питань 

запобігання та виявлення корупції; 

управління поширення інформації та 

комунікацій; управління 

інформаційних технологій 

Постійно 

9 Здійснення організаційних заходів щодо своєчасного подання щорічної 

електронної декларації за 2019 рік державними службовцями Головного 

управління 

Головний спеціаліст з питань 

запобігання та виявлення корупції, 

керівники структурних підрозділів 

І-й квартал  

2020 року 

10 Проведення перевірки факту подання: 

а) щорічної декларації державними службовцями Головного управління; 

б) декларації суб’єктів декларування, які припиняють діяльність, пов’язану з 

виконанням функцій держави або місцевого самоврядування в Головному 

управлінні; 

в) декларації суб’єктів декларування, які припинили діяльність, пов’язану з 

виконанням функцій держави або місцевого самоврядування; 

г) декларації суб’єктів декларування, які є особами, що претендують на зайняття 

вакантних посад 

Головний спеціаліст з питань 

запобігання та виявлення корупції 

а) до 10 квітня 2020 

року; 

б) упродовж 5 

робочих днів після 

спливання строку у 

20 робочих днів з 

дня припинення 

діяльності 

в) упродовж 10 

робочих днів з 

граничної дати 

подання таких 

декларацій 



№ 

з/п 
Найменування заходу Відповідальні за виконання Термін виконання 

1 2 3 4 

наступного за 

звітним року, у 

якому було 

припинено таку 

діяльність; 

г) до призначення 

або обрання особи 

на посаду 

11 Повідомлення до НАЗК про встановлення факту неподання чи несвоєчасного 

подання декларації суб’єктами декларування 

Головний спеціаліст з питань 

запобігання та виявлення корупції 

Упродовж  

3 робочих днів  

з дня виявлення 

такого факту 

12 Контроль за відсутністю у державних службовців Головного управління 

корпоративних прав (або передачею в управління іншим особам корпоративних 

прав) 

Головний спеціаліст з питань 

запобігання та виявлення корупції 

До призначення на 

посаду  

(у визначений 

законом термін) 

13 Проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, що претендують на зайняття 

посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального 

становища, а також посад з підвищеним корупційним ризиком  

Головний спеціаліст з питань 

запобігання та виявлення корупції 

До призначення на 

посаду 

14 Проведення антикорупційної перевірки потенційних ділових партнерів 

Головного управління статистики з метою оцінки наявності корупційних ризиків 

перед укладанням договорів з суб’єктами господарської діяльності 

Головний спеціаліст з питань 

запобігання та виявлення корупції 

Перед укладанням 

договорів 

15 Проведення антикорупційної експертизи проєктів організаційно-розпорядчих 

документів, що видаються Головним управлінням, з метою виявлення чинників, 

які сприяють чи можуть сприяти вчиненню корупційних правопорушень 

Головний спеціаліст з питань 

запобігання та виявлення корупції 

Під час погодження 

документів 

16 Підвищення кваліфікації державних службовців за окремими програмами 

тематичних короткотермінових семінарів з питань антикорупційного 

законодавства, участь в роботі безкоштовних семінарів вищих навчальних 

закладів, онлайн семінарів 

Відділ управління персоналом, 

головний спеціаліст з питань  

запобігання та виявлення корупції 

Протягом року 

17 Проведення навчальних занять з працівниками Головного управління з питань 

запобігання та виявлення корупції 

Головний спеціаліст з питань 

запобігання та виявлення корупції 

Щоквартально та у 

разі змін в 



№ 

з/п 
Найменування заходу Відповідальні за виконання Термін виконання 

1 2 3 4 

антикорупційному 

законодавстві  

18 Проходження безкоштовного онлайн курсу «Конфлікт інтересів: треба знати! 

Від теорії до практики» та отримання сертифікату державними службовцями 

Головного управління  

Головний спеціаліст з питань 

запобігання та виявлення корупції, 

відділ управління персоналом, 

керівники структурних підрозділів 

До 01.04.2020 

19 Контроль за виконанням Порядку повідомлення службовими особами Головного 

управління статистики у Запорізькій області про наявність реального та/або 

потенційного конфлікту інтересів 

Головний спеціаліст з питань 

запобігання та виявлення корупції 

Постійно 

 
 

В. о. головного спеціаліста з питань запобігання та виявлення корупції                                                    Дмитро ШИНКАРЕНКО 


