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План заходів щодо запобігання корупції 
в Головному управлінні статистики у Запорізької області та його відокремлених підрозділах 

на 2018 рік 
 

№ 
з/п 

Найменування заходу Відповідальні за виконання 
Термін 

виконання 

1 Інформування громадськості про здійснювані Головним управлінням статистики у Запорізькій 

області заходи щодо запобігання корупції шляхом розміщення на офіційному веб-сайті 
(оприлюднення) Звіту про проведену роботу щодо запобігання та протидії корупції в Головному 

управлінні статистики у Запорізькій області за 2017 рік 

Головний спеціаліст з питань запобігання 

та виявлення корупції; управління 
поширення інформації та комунікацій; 

 

Січень 

2018 року 

2 Розробка Плану заходів щодо запобігання корупції в Головному управлінні статистики у 
Запорізькій області та його відокремлених підрозділах на 2018 рік 

Головний спеціаліст з питань запобігання 
та виявлення корупції 

Січень 
2018 року 

3 Інформування громадськості про заплановані на 2018 рік заходи з питань запобігання корупції 

шляхом розміщення на офіційному веб-сайті (оприлюднення) Плану заходів щодо запобігання 
корупції в Головному управлінні статистики у Запорізькій області на 2018 рік 

Головний спеціаліст з питань запобігання 

та виявлення корупції; управління 
поширення інформації та комунікацій 

Січень 

2018 року 

4 Надання роз’яснень, методичної та консультаційної допомоги працівникам Головного управління 

статистики у Запорізькій області щодо застосування актів антикорупційного законодавства 
України з питань етичної поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у 

діяльності осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, 
та прирівняних до них осіб  

Головний спеціаліст з питань запобігання 

та виявлення корупції, 
управління персоналу та 

документального забезпечення 

Постійно 

(у разі особистих 
звернень, під 

час проведення 
навчань) 

5 Проведення з працівниками Головного управлінні статистики у Запорізькій області навчальних 

занять, семінарів, селекторних нарад та інших заходів профілактичного та просвітницького 
характеру з питань запобігання корупції. Підвищення кваліфікації державних службовців за 

професійними напрямками згідно із визначеною потребою та/або окремим програмам 
тематичних короткотермінових семінарів. Прийняття участі в роботі семінарів Державної служби 

статистики України (Держстат), Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК), 

вищих навчальних закладів, інших органів державної влади   

Головний спеціаліст з питань 

запобігання та виявлення корупції; 
управління персоналу та 

документального забезпечення 

За окремим 

графіком-планом 
навчальних 

занять або у разі 
внесення 

значних змін до 

законодавства 

6 Здійснення моніторингу та контролю за виконанням працівниками Головного управління 

статистики у Запорізькій області актів антикорупційного законодавства з питань етичної 

поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у діяльності осіб, уповноважених 
на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та прирівняних до них осіб 

Головний спеціаліст з питань 

запобігання та виявлення корупції; 

управління персоналу та 
документального забезпечення 

Постійно 



№ 

з/п 
Найменування заходу Відповідальні за виконання 

Термін 

виконання 

7 Координація, систематизація і надання структурним та відокремленим підрозділам Головного 
управління статистики у Запорізькій області методичної допомоги щодо виявлення корупціогенних 

ризиків у своїй діяльності та реалізації ними заходів щодо їх усунення. Здійснення у подальшому 
моніторингового аналізу і контролю ефективності прийнятих підрозділами Головного управління 

статистики у Запорізькій області заходів  

Головний спеціаліст з питань запобігання 
та виявлення корупції 

Постійно 

8 Проведення антикорупційної експертизи проектів внутрішніх організаційно-розпорядчих та інших 
документів, що видаються Головним управлінням статистики у Запорізькій області, з метою 

виявлення чинників, що сприяють чи можуть сприяти вчиненню корупційних правопорушень. 
Розроблення рекомендацій стосовно їх усунення 

Головний спеціаліст з питань запобігання 
та виявлення корупції 

Під час 
підготовки або 

погодження 
документа 

9 Проведення антикорупційної перевірки ділових партнерів Головного управління статистики у 

Запорізькій області. Проведення перевірок проектів господарських Договорів з метою виявлення та 
усунення можливих корупційних ризиків. Доповнення цих Договорів додатковими антикорупційними 

положеннями (у разі необхідності)  

Головний спеціаліст з питань запобігання 

та виявлення корупції 

Під час 

погодження 
Договорів 

10 Ознайомлення кандидатів на посади державних службовців з вимогами і обмеженнями щодо 

прийняття та проходження державної служби відповідно до Законів України «Про державну службу», 

«Про запобігання корупції» та «Про захист персональних даних», Правилами етичної поведінки 
державних службовців» 

Управління персоналу та документального 

забезпечення, 

головний спеціаліст з питань запобігання 
та виявлення корупції 

Перед 

проведенням 

конкурсного 
відбору 

11 Організація роботи засідань конкурсної комісії з відбору кандидатів на посади державних службовців. 
Забезпечення якісного добору і розстановки кадрів на засадах неупередженого та ефективного 

конкурсного відбору.  

Управління персоналу та документального 
забезпечення 

 

Постійно 

12 Проведення атестації та щорічної оцінки виконання державними службовцями Головного управління 
статистики у Запорізькій області покладених на них обов’язків 

Управління персоналу та документального 
забезпечення,  

керівники структурних та відокремлених 
підрозділів 

Листопад–
грудень 

2018 року 

13 Вжиття передбачених антикорупційним законодавством заходів щодо виявлення та запобігання 

конфлікту інтересів в Головному управлінні статистики у Запорізькій області. Здійснення контролю за 
дотриманням вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів, а також виявлених 

сприятливих для вчинення корупційних правопорушень ризиків в діяльності посадових і службових 
осіб. Внесення пропозиції щодо їх усунення начальнику Головного управління статистики у 

Запорізькій області  

Управління персоналу та документального 

забезпечення, керівники структурних та 
відокремлених підрозділів, головний 

спеціаліст з питань запобігання та 
виявлення корупції 

Постійно 

14 Забезпечення негайного усунення конфлікту інтересів під час реагування на повідомлення підлеглих 
про наявність конфлікту інтересів шляхом доручення виконання відповідного службового завдання 

(обов’язків) інший  особі, особистого виконання службового завдання чи в інший спосіб, 
передбачений законодавством. Негайне повідомлення про це начальника Головного управління 

статистики у Запорізькій області, керівника управління персоналу та документального забезпечення, 
свого безпосереднього керівника, головного спеціаліста з питань запобігання та виявлення корупції  

керівники і працівники структурних та 
відокремлених підрозділів 

Невідкладно 
(у разі 

виникнення 
конфлікту 

інтересів, 
отримання 

повідомлення) 

15 Проведення перевірки, передбаченої Законом України «Про очищення влади», стосовно осіб, які 
претендують на зайняття посад державних службовців у структурних та відокремлених підрозділах 

Головного управління статистики у Запорізькій області (відповідно до Порядку організації 
проведення спеціальної перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, 

передбачених ч. 3 і 4 ст.1 Закону України «Про очищення влади», затвердженому постановою 
Кабінету Міністрів України від 16.10.2014 № 563) 

Управління персоналу та документального 
забезпечення, 

головний спеціаліст з питань запобігання 
та виявлення корупції 

У разі потреби, 
після 

призначення 
особи на посаду 

державної 
служби 

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/889-19
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1700-18
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2297-17


№ 

з/п 
Найменування заходу Відповідальні за виконання 

Термін 

виконання 

16 Проведення передбаченої статтями 56-58 Закону України «Про запобігання корупції» 
спеціальної перевірки стосовно осіб, що претендують на зайняття посад, які передбачають 

зайняття відповідального або особливо відповідального становища, а також посад з підвищеним 

корупційним ризиком (перелік яких затверджується НАЗК)  

Головний спеціаліст з питань запобігання 
та виявлення корупції 

За потребою 

17 Проведення роз’яснювальної роботи серед державних службовців Головного управління 

статистики у Запорізькій області щодо порядку заповнення, подання та внесення змін у 
електронні декларації осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого 

самоврядування (далі е-декларація). Надання практичної, методичної, консультаційної, 

технічної допомоги у разі виникнення питань стосовно роботи в системі е-декларування 

Головний спеціаліст з питань запобігання 

та виявлення корупції 

Постійно 

18 Проведення перевірки факту подання (неподання) е-декларації суб’єктами декларування, які є 

особами, що претендують на зайняття вакантних посад державної служби Головного управління 

статистики у Запорізькій області 

Управління персоналу та 

документального забезпечення 

До призначення 

або обрання 

особи на посаду 

19 Проведення перевірки факту подання (неподання) е-декларації суб’єктами декларування, які 

протягом поточного року припиняють діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави в 
Головному управлінні статистики у Запорізькій області 

Головний спеціаліст з питань запобігання 

та виявлення корупції 

Упродовж п’яти 

робочих днів з 
дня припинення 

20 Проведення перевірки факту подання (неподання) щорічної е-декларації за 2017 рік суб’єктами 

декларування, які є особами, що звільнилися у звітному році з посади державного службовця 
Головного управління статистики у Запорізькій області 

Головний спеціаліст з питань запобігання 

та виявлення корупції 

До 10 квітня 

2018 року 

21 Здійснення організаційних заходів щодо своєчасного подання щорічної е-декларації за 2017 рік 

державними службовцями структурних та відокремлених підрозділів Головного управління 
статистики у Запорізькій області  

Головний спеціаліст з питань запобігання 

та виявлення корупції 

Постійно – 

до 01 квітня 
2018 року 

22 Проведення перевірки факту своєчасності подання (неподання) щорічної е-декларації за 2017 рік 

державними службовцями структурних та відокремлених підрозділів Головного управління 
статистики у Запорізькій області 

Головний спеціаліст з питань запобігання 

та виявлення корупції 

Постійно – 

до 10 квітня 
2018 року 

23 Інформування НАЗК – підготовка та відправка Повідомлень про факт неподання чи несвоєчасного 

подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого 
самоврядування відповідно до вимог статті 49 Закону України «Про запобігання корупції» та 

рішення НАЗК від 06 вересня 2016 року № 19 

Головний спеціаліст з питань запобігання 

та виявлення корупції 

Упродовж трьох 

робочих днів з 
дня виявлення 

такого факту 

24 Взаємодія з підрозділами протидії корупції державних органів, органів місцевого 

самоврядування, спеціально уповноваженими суб’єктами у сфері корупції, інших підприємств, 

установ та організацій  

Головний спеціаліст з питань запобігання 

та виявлення корупції 

Постійно 

25 Розгляд звернень та перевірка повідомлень громадян, підприємств, установ та організацій, 

фізичних осіб – підприємців, органів місцевого самоврядування, спеціально уповноважених 

суб’єктів у сфері корупції щодо фактів порушення працівниками структурних та відокремлених 
підрозділів Головного управління статистики у Запорізькій області вимог антикорупційного 

законодавства 

Головний спеціаліст з питань запобігання 

та виявлення корупції 

У встановленому 

законодавством 

порядку 

26 Ініціювання проведення службового розслідування, вжиття заходів щодо притягнення до 
відповідальності осіб, винних у вчиненні корупційних або пов’язаних з корупцією 

правопорушень, надсилати до інших спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії 
корупції матеріали, що свідчать про факти таких правопорушень 

Головний спеціаліст з питань запобігання 
та виявлення корупції 

За потребою 

    



№ 

з/п 
Найменування заходу Відповідальні за виконання 

Термін 

виконання 

27 Надання начальнику Головного управління статистики у Запорізькій області та головному 
спеціалісту з питань запобігання та виявлення корупції Державного комітету статистики 

інформації про факт вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення 

посадовими особами структурних та відокремлених підрозділів Головного управління статистики 
у Запорізькій області 

Головний спеціаліст з питань запобігання 
та виявлення корупції 

Не пізніше 
наступного 

робочого дня з 

дати 
встановлення 

28 Ведення обліку (реєстру) працівників Головного управління статистики у Запорізькій області, які 
вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення 

Головний спеціаліст з питань запобігання 
та виявлення корупції 

Постійно (у разі 
їх наявності) 

29 Розгляд на засіданнях колегії (нарад) Головного управління статистики у Запорізькій області 

питань щодо поточного стану виконання вимог антикорупційного законодавства, про вжити 
заходи та їх результати. Підготовка та надання узагальнених матеріалів (інформації) 

Головний спеціаліст з питань запобігання 

та виявлення корупції; відділ 
планування, координації та моніторингу 

статистичної діяльності 

Згідно з планом 

проведення 
засідань колегії 

(нарад) 

30 Забезпечення функціонування та оновлення у разі необхідності інформаційних матеріалів у 
вкладці «Запобігання проявам корупції» розділу «Діяльність Головного управління» на 

офіційному веб-сайті Головного управління статистики у Запорізькій області 

Головний спеціаліст з питань запобігання 
та виявлення корупції; Управління 

поширення інформації та комунікацій; 
Управління інформаційних технологій 

Постійно 

31 Забезпечення постійного функціонування у робочі дні прямої телефонної «гарячої лінії» на 

тему: «Боротьба з корупцією» 

Головний спеціаліст з питань запобігання 

та виявлення корупції 

Постійно 

32 Внесення змін (доповнень) до Плану заходів щодо запобігання корупції в Головному управлінні 
статистики у Запорізькій області та його відокремлених підрозділах на 2018 рік 

Головний спеціаліст з питань запобігання 
та виявлення корупції 

За потребою 

33  Підготовка та надання в Державну службу статистики України поточної інформації, робочих 
матеріалів, звітів та інших документів (за формами та у терміни, встановлені Держстатом)  

Головний спеціаліст з питань запобігання 
та виявлення корупції 

Протягом року 
(за потребою) 

34 Розробка проекту Плану заходів Головного управління статистики у Запорізькій області щодо 

запобігання корупції у Запорізької області та його відокремлених підрозділах на 2019 рік 

Головний спеціаліст з питань запобігання 

та виявлення корупції 

До 31 грудня 

2018 року 

 
 
Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції                                                                                      О. Е. Рузов 


