
Затверджено на засіданні колегії 

Головного управління статистики 
у Запорізькій області 

28 лютого 2018 року, протокол № 03 

 

Звіт про результати діяльності Головного управління статистики 
у Запорізькій області за 2017 рік 

 
 

I. Загальна інформація 
 

Про Головне управління статистики у Запорізькій області 
 

Головне управління статистики у Запорізькій області (далі – Головне управління) є територіальним органом 

Державної служби статистики України (далі – Держстат), що в межах наданих повноважень здійснює реалізацію 
державної політики у сфері статистики. 

Головне управління, що підпорядковане Держстату, є юридичною особою публічного права і складовою 
частиною єдиної системи органів державної статистики. 

 

Головне управління у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами президента 
України та актами Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, 

наказами і дорученнями Голови Держстату та Положенням про Головне управління статистики у Запорізькій 
області. 

 

Місія Головного управління – надання неупередженої статистичної інформації щодо розвитку суспільства та 
економіки в регіоні. 

 
Мета діяльності Головного управління – отримання всебічної та об’єктивної статистичної інформації щодо 

економічної, соціальної, демографічної та екологічної ситуації в регіоні, що відповідає міжнародним стандартам, а 
також забезпечення нею користувачів інформації.  

 

До складу Головного управління входять структурні підрозділи (обласний рівень), а також відокремлені 
підрозділи (районний (міський) рівень) – управління (відділи, сектори) статистики у районах (містах) (далі – 

відокремлені підрозділи).  
 

Напрямки діяльності Головного управління 
 
Головне управління відповідно до завдань, визначених Положенням про Головне управління статистики у 

Запорізькій області та Планом державних статистичних спостережень на 2017 рік (далі – План), здійснювало свою 
діяльність за такими основними напрямами:  

- організація і проведення державних статистичних спостережень за соціально-економічними й 
демографічними процесами, екологічною ситуацією в області та її районах; 

- моніторинг інформаційних потреб користувачів статистичної інформації, забезпечення їх вільного 
доступу до статистичних даних, підвищення рівня відкритості та прозорості органів державної статистики; 

- установлення партнерських відносин з респондентами державних статистичних спостережень, 
зменшення звітного навантаження, забезпечення достовірності статистичних даних; 

- впровадження новітніх інформаційних технологій збирання, опрацювання і передачі статистичної 
інформації. 

 
II. Основні підсумки діяльності 

 

Організація та проведення державних статистичних спостережень 
 

Згідно з Планом на 2017 рік, затвердженим розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16.03.2017 № 
175-р, на виконання Закону України «Про державну статистику» Головне управління проводило 79 державних 

статистичних спостережень за 20 розділами статистики: демографічної, соціальної, економічної, навколишнього 
середовища та інших галузей. Збирання й опрацювання статистичних даних здійснювалося за 108 формами 

статистичної і фінансової звітності та анкетами для проведення спеціально організованих статистичних 

спостережень.  
Протягом року органами державної статистики області було зібрано та опрацьовано 185 тис. статистичних 

звітів, 36 тис. форм фінансової звітності та здійснено передачу інформації на державний рівень. Крім того, з 
питань обстеження умов життя домогосподарств області було отримано 6,3 тис. анкет, з питань економічної 

активності населення – 9,5 тис., а також 1,1 тис. – модульного вибіркового обстеження населення 
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(домогосподарств) з питань трудової міграції. 
Щомісячно проводились спостереження за змінами цін (тарифів) на споживчі товари (послуги) в містах: 

Запоріжжя, Мелітополь, Бердянськ, Токмак. Відбір міст здійснювався на державному рівні за принципами: 

найбільшої кількості населення, географічного положення, репрезентативності моделей споживання, достатньої 
насиченості споживчого ринку продуктами.  

У Головному управлінні в 2017 році проводилась робота щодо ведення  та актуалізації Реєстру 
сільськогосподарських товаровиробників «АГРО» (далі – Реєстр). Станом на 01.11.2017 Реєстр охопив близько       

3 тис. діючих сільськогосподарських підприємств та фермерських господарств. 

Головне управління приймало участь у роботах з формування сукупностей одиниць державних 
статистичних спостережень на 2017 та 2018 роки. У межах робіт з актуалізації затверджених сукупностей до 

Держстату систематично надавалися пропозиції щодо довключення/виключення підприємств, а також зміни 
ознаки їх звітування. 

 
Поширення інформації та комунікації 

 

З метою інформування органів державної влади та інших користувачів статистичних даних щодо 
економічної, соціальної, демографічної та екологічної ситуації в регіоні здійснювалась  широка інформаційно-

публікаційна діяльність. Упродовж 2017 року було підготовлено 79 статистичних бюлетенів, 13 економічних 
доповідей та 19 збірників. Оприлюднено на веб-сайті 204 експрес-випуски та 516 статистичних інформацій.  

Веб-сайт Головного управління залишається основним джерелом поширення інформації.  

На цьому інтернет-ресурсі у вільному доступі та визначеному порядку розміщується інформація щодо 
соціально-економічного становища області та публікації, які готуються відповідно до Плану, а також широкий 

спектр інформації про діяльність Головного управління. Протягом року було зафіксовано 89,4 тис. відвідувань 
сайту. 

Для популяризації статистичних видань і розширення кола користувачів статистичної інформації 

підготовлено та розміщено на сайті «Каталог офіційних статистичних публікацій у 2017 році», річний календар 
оприлюднення інформації та  щомісячні календарі. 

Проводилась значна робота з висвітлення результатів державних статистичних спостережень у засобах 
масової інформації. З метою забезпечення гласності та відкритості статистичної інформації, більш вільного 

доступу до неї користувачів редакціям обласних друкованих та Інтернет-видань направлялось повідомлення 
«Соціально-економічне становище Запорізької області» та прес-випуски з різноманітної тематики, зокрема, 

присвячені професійним святам і значним подіям. 

Протягом 2017 року було оприлюднено 12 комплексних офіційних повідомлень та майже 400 
інформаційних матеріалів з актуальних питань. Інформація, підготовлена фахівцями Головного управління, 

найчастіше розміщувалась на сайтах: «Запорожье. Городской портал», інформаційно-аналітичний портал 
«Акцент», «Первый Запорожский», «ZP Today», «Репортер», «Время Z», «Рanoptikon» та газет «Верже», 

«Индустриальное Запорожье», «Миг». 

Крім того, впродовж 2017 року щомісячно випускалась власна газета «Статистичні відомості».  
Налагоджена  співпраця з прес-службами облдержадміністрації та облради, на веб-сайтах яких 

щомісячно розміщуються підготовлені працівниками Головного управління прес-випуски щодо основних показників 
соціально-економічної, демографічної та екологічної ситуації в області, районах та містах обласного значення.  

З метою забезпечення права на отримання публічної інформації відповідно до Закону України «Про доступ 
до публічної інформації» отримано та опрацьовано 124 інформаційні запити (у 2016 році – 166), з них: 61 – 

надійшов від громадян, 31 – від юридичних осіб, 23 – від громадських організацій, 9 – від засобів масової 

інформації. Відповіді надано у визначені Законом терміни. 
На запити користувачів статистичної інформації надано 1656 відповідей, з них 1640 – щодо отримання 

статистичних продуктів, 16 – щодо роз’яснень стосовно статистичної методології та організації державних 
статистичних спостережень. 

Також протягом року укладено 1130 угод (договорів, заявок тощо), на підставі яких користувачам 

статистичної інформації надавались послуги на платній основі. 
На інформаційному стенді Головного управління для користувачів статистичної інформації у звітному 

році розміщювались інформаційні матеріали, які постійно оновлювались: індекси споживчих цін, буклети, які 
містили стислу та доступну інформацію щодо основних показників діяльності з питань економічної, демографічної 

та соціальної сфер розвитку регіону. 

Відповідно до вимог Конституції України та Закону України «Про звернення громадян» Головним 
управлінням проводилась робота щодо розгляду звернень громадян та вирішувались порушені ними 

питання. Для розширення можливостей забезпечення реалізації конституційного права громадян на звернення 
продовжувала діяти «гаряча лінія за зверненнями громадян» та розміщювалась інформація на веб-сайті щодо 

можливості оформлення електронного звернення. Протягом 2017 року до Головного управління надійшло          
135 звернень (у 2016 – 71), з них поштою – 117, особисто на прийомі у керівництва – 18. Питання, порушені у 

зверненнях громадян, – це: кадрові – 126, надання роз’яснень з питань застосування статистичної методології – 3, 

надання статистичної інформації – 4, надання інформації з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій 
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України – 2. Всі звернення громадян вирішені позитивно та розглянуті відповідно до встановлених законодавством 
термінів. Повторних звернень не надходило. 

З метою вивчення потреб користувачів у статистичній інформації та ступеня задоволеності її якістю 

проводилися спеціальні анкетні опитування. Протягом 2017 року Головне управління прийняло участь у 5 
анкетних опитуваннях, чотири з яких проводилися спільно з Держстатом. Крім того, Головним управління 

самостійно було проведено одне анкетне опитування на тему: «Проведення комплексного опитування 
користувачів бібліотечного фонду Головного управління», ціль якого – рівень задоволення інформаційних потреб 

користувачів, представлених у бібліотечному фонді статистичними виданнями. У рамках «зворотного зв’язку» з 

користувачами статистичної інформації на веб-сайті Головного управління розміщено повідомлення про результати 
анкетних опитувань.  

 
В Головному управлінні продовжувала функціонувати бібліотека статистичних публікацій, яка працює за 

принципом читального залу та володіє обширною уніфікованою базою, що відображає різноманітні сторони життя 
області та України в цілому. Крім того користувачі статистичної інформації можуть отримувати видання в 

електронному вигляді та консультації за відповідними напрямами економічної і соціальної діяльності регіону. У 

звітному році був проведений семінар зі студентами та викладачами Запорізького національного технічного 
університету на тему «Роль статистики в сучасному суспільстві. Статистика на практиці. Презентація статистичних 

видань Головного управління статистики у Запорізькій області». 
 

Упродовж року здійснювалося ведення Єдиного державного реєстру підприємств та організацій 

України (далі – ЄДРПОУ).  
На 1 січня 2018 року в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України по Запорізькій 

області зареєстровано 47572 суб’єкти, з яких право юридичної особи мають 45583 суб’єкта. 
Впродовж 2017 року в області взято на облік 2177 юридичних осіб, знято з обліку – 1790. 

Для координації державних статистичних спостережень, оптимізації участі в них респондентів Головним 

управлінням продовжувалась робота з актуалізації переліку місцевих одиниць на основі даних державних 
статистичних спостережень (ведення Комплексу електронної обробки інформації «Актуалізація переліку місцевих 

одиниць на основі даних державних статистичних спостережень») відповідно до регламенту виконання цих робіт. 
Органами державної статистики Запорізької області у 2017 році здійснювалось  інформаційно-довідкове 

обслуговування органів державної влади, інших користувачів даними ЄДРПОУ.  
У 2017 році надано 2134 відомості з ЄДРПОУ та 949 відповідей на запити користувачів. 

 

Взаємодія з респондентами державних статистичних спостережень 
 

З метою покращення відносин з респондентами для отриманням всебічної та об’єктивної статистичної 
інформації, яка використовується для підготовки пропозицій щодо удосконалення звітно-статистичної документації 

відповідних державних статистичних спостережень, у 2017 році Головне управління прийняло участь у проведенні 

анкетного опитування 188 респондентів щодо визначення їх звітного навантаження, організованого 
Держстатом. 

У 2017 році структурними та відокремленими підрозділами підготовлено та надіслано респондентам 352 
листи, з них 271 – повідомлення про участь у державних статистичних спостереженнях, листи-запрошення до 

участі у вибіркових обстеженнях фізичних осіб, 81 – інструктивні та методичні листи. За результатами проведення 
державних статистичних спостережень для респондентів підготовлено 1148 оглядових листів, для 745 

респондентів надіслано листи з інформацію «зворотного зв’язку». 

З метою надання допомоги фахівцям підприємств на етапі підготовки ними статистичних звітів в 2017 році 
Головним управлінням проведено нараду «Методологічні роз’яснення щодо заповнення статистичного 

спостереження за фф. №1-підприємництво (річна) та №1-підприємництво (коротка) (річна). 
На виконання наказу Держкомстату України від 08.07.2010р. № 261 «Про забезпечення функціонування 

системи електронної звітності в органах державної статистики» в Головному управлінні продовжено виконання 

робіт із забезпечення функціонування системи електронної звітності, яка дозволяє респондентам спростити 
процедуру подання статистичної та фінансової звітності. Для збереження позитивної динаміки зростання обсягів 

звітування на веб-сайті Головного управління у розділі «Електронна звітність» розміщена вся необхідна інформація 
про функціонування системи електронної звітності, а на головній сторінці сайту – відеоекскурс з подання 

електронної звітності. Протягом 2017 року здійснювались заходи щодо ефективного функціонування системи, 

зокрема шляхом надання консультацій та роз’яснень респондентам щодо подання звітності у цей спосіб. У 2017 
році було надано 185 тис. статистичних звітів, з них 91,5 тис. в електронному вигляді. 

Для самостійного отримання респондентами інформації про участь у державних статистичних 
спостереженнях на веб-сайті Головного управління продовжував функціонувати пошуковий сервіс «Ваші звіти». 

Також продовжували функціонувати розділи «Звітна документація», «Календар подання форм державних 
статистичних спостережень та фінансової звітності на рік».  

З метою оптимізації процедури збирання державної статистичної та фінансової звітності продовжувала 

діяти спрощена система прийому звітів за принципом «Єдиного вікна», де респонденти отримували бланки 
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форм державних статистичних спостережень, інформаційну довідку щодо участі у державних статистичних 
спостереженнях тощо. За рік 19802 респонденти подали звіти за допомогою «Єдиного вікна», з них 7313 – до 

відокремлених підрозділів. 

 
Зміцненню партнерських відносин з респондентами слугувало і проведення протягом року 16 

інструктивних нарад з питань запровадження нових, унесення змін до чинних державних статистичних 
спостережень, у яких взяли участь 262 респонденти.  

Відповідно до Закону України (далі–Закон) «Про тимчасові особливості здійснення заходів державного 

нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» від 03.11.2016 №1728 зі змінами, внесеними до цього 
Закону від 07.12.2017 №2246-VIII щодо подовження терміну дії мораторію до 31 грудня 2018 року, перевірки 

достовірності первинних статистичних даних у 2017 році не планувались та не проводились. 
Разом з тим за порушення встановленого порядку подання даних державних статистичних 

спостережень відповідно до статей 1863 та 2443 Кодексу України про адміністративні правопорушення до 
адміністративної відповідальності притягнуто  66 посадових осіб. Загальна сума стягнених до державного бюджету 

штрафів склала  11,5 тис.грн. 

 
Розвиток інформаційних технологій 

 
Основними напрямами впровадження інформаційних технологій в галузі статистики у 2017 році були: 

виконання робіт з забезпечення функціонування системи збирання форм державних статистичних спостережень в 

електронному вигляді, продовження робіт із переведення державних статистичних спостережень до 
Інтегрованої системи статистичної інформації (далі – ІССІ), впровадження системи електронного 

документообігу, технічний супровід подання респондентами звітності у форматі «Єдиного вікна», удосконалення 
офіційного веб-сайту Головного управління.  

Здійснювались роботи щодо оновлення комплексів електронної обробки інформації. 

У звітному році продовжувалися роботи щодо технічного супроводження ІССІ, а саме: виправлення 
помилок роботи системи, забезпечення працездатності серверів, установлення клієнтських додатків, надання 

технічних консультацій за формами:  
№ 6-сільрада (річна); № 4-мтп (місячна); № 1-торг (нафтопродукти) (місячна); № 1-кб (місячна); 4-мтп (річна). 

У 2017 році було забезпечено підключення Головного управління до системи електронного 
документообігу органів державної статистики «Megapolisтм», що дозволило здійснювати обмін інформацією між 

Держстатом та Головним управлінням, а також сприяло ефективному вирішенню поставлених задач у розрізі 

контролю виконання завдань підрозділами Головного управління. 
  

Удосконалення методології 
 

У 2017 році працівники Головного управління приймали участь у проведенні тестування проектів форми 

державного статистичного спостереження № 1-нк (річна) «Звіт про роботу аспірантури та докторантури» та 
Роз’яснень щодо її заповнення. За результатами тестувань надані пропозиції. 

У процесі інвентаризації державних статистичних спостережень, які будуть проводитись у 2019 році, 
фахівці Головного управління надали 45 пропозицій стосовно удосконалення державних статистичних 

спостережень, 32 з яких були враховані Держстатом. 
 

III. Кадрове та фінансове забезпечення 

 
Удосконалення системи управління персоналом, підготовка та навчання кадрів  

 
Робота з кадрами в Головному управлінні у 2017 році здійснювалась відповідно до затвердженого 

начальником Головного управління річного плану роботи з кадрами, спрямованого на реалізацію законодавчих 

актів про державну службу та законодавства про працю, забезпечення виконання актів і доручень Президента 
України та Кабінету Міністрів України, інших нормативних документів з питань управління персоналом державної 

служби. 
Станом на 01.01.2018 до структури Головного управління  входили: 19 структурних підрозділів, а також 

посади: головного спеціаліста з питань запобігання та виявлення корупції, головного спеціаліста з питань захисту 

інформації по апарату Головного управління; 1 управління та 2 відділи статистики – у містах та 1 управління, 3 
відділи та 4 сектори статистики в районах Запорізької області. 

Усього станом на 01.01.2018 штатним розписом Головного управління передбачено 350 посад, фактично 
працює 327 осіб. Штатна чисельність апарату Головного управління становить 288 посад, фактична кількість 

працівників – 267 осіб, у відокремлених підрозділах – 62 посади, фактична кількість працівників – 60 осіб.  
У цілому по Головному управлінню статус державного службовця мають 260 осіб  (79,5%), із них 80 осіб 

обіймають посади керівників категорії «Б», 180 – спеціалістів категорії «В», що складає відповідно 30,8% та 69,2% 

(за попередній звітний період – відповідно 33,5% та 66,5%). 
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Збільшення відсотку посад спеціалістів категорії «В» та відповідне зменшення відсотку посад керівників 
категорії «Б» в цілому по Головному управлінню пов’язане з проведенням у 2017 році заходів щодо зміни істотних 

умов державної служби з метою подальшого вдосконалення роботи Головного управління.  

Питома вага жінок, які працюють на посадах державних службовців в Головному управлінні, порівняно з 
попереднім роком збільшилась та становить 95,8% (92,9% – в 2016 році) загальної кількості працюючих. Посади 

керівників різних рівнів зайняті жінками на 91,3% (91,2%), спеціалістів – на 97,8% (96,6%).  
Позитивною залишається тенденція останніх років щодо підвищення освітнього рівня персоналу: вищу 

освіту ступеня магістр (спеціаліст) має 251 особа, або 96,5% загальної кількості державних службовців, що на 1,4 

в.п. більше порівняно з даними на попередню звітну дату.  
Частка державних службовців із вищою освітою, які мають спеціальність за дипломом, що відповідає 

визначеним у посадових інструкціях вимогам, становить 97,3%, що на 0,3 в.п. більше, ніж у 2016 році.  
Дві або більше вищі освіти мають 88 держслужбовців (33,9% їх загальної чисельності). 

Загалом в Головному управлінні працює 20 магістрів державного управління, всі вони державні службовці. 
У 2017 році пройшли практику в Головному управлінні 10 студентів вищих навчальних закладів, які 

навчаються за спеціальностями: «Інформаційна діяльність підприємства», «Інженерія програмного забезпечення», 

«Соціальна робота», «Обслуговування комп’ютеризованих та робототехнічних систем», «Фінанси, банківська 
справа та страхування». 

Стосовно вікового складу державних службовців, то 18,8% (24,3% - в 2016 році) із них мають вік до 35 
років, 38,9% (39,5%) – від 46 до 55 років. Також у системі працює 8 державних службовців (3,1% їх загальної 

кількості), які досягли віку, що дає право на призначення пенсії.  

Прийом на роботу нових працівників до Головного управління у звітному періоді здійснювався в 
установленому порядку згідно з КЗпП України (для службовців та робітників), Законом України «Про державну 

службу» від 10.12.2015 № 889-VІІІ та Порядком проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, 
затвердженим постановою КМУ від 25.03.2016 № 246 (для державних службовців). Усього на посади державних 

службовців було призначено 13 осіб, всі – на конкурсній основі. 

З метою забезпечення можливого фахового підвищення кваліфікації безпосередньо на робочому місці, а 
також сприяння новим працівникам в адаптаційному періоді протягом звітного року в Головному управлінні було 

застосоване наставництво до 19 осіб. З них 10 осіб – нові працівники, 6 – працівники, які були переведені на інші 
посади, 3 працівника, які повернулися до виконання обов’язків після перебування в довготривалих відпустках.  

Плинність кадрів попереднього року в цілому серед державних службовців становить 3,4% (4,9% –            
в 2016 році). У категорії керівників цей показник складає 1,2% (4,5%), у категорії спеціалістів – 4,5% (5,1%).  

Професійний розвиток працівників забезпечується шляхом їх підготовки, перепідготовки та підвищення 

кваліфікації. 
Головним видом навчання державних службовців залишається підвищення кваліфікації, яке включає в себе 

професійні програми, спеціалізовані навчальні курси, тематичні семінари (постійно діючі та короткострокові), а 
також участь у щорічному Всеукраїнському конкурсі «Кращий державний службовець». Працівники Головного 

управління у 2017 році отримали 47 свідоцтв (сертифікатів, посвідчень), з яких 3 свідоцтва отримано у результаті 

підвищення кваліфікації за професійними програмами, 44 – за програмами короткострокових семінарів з питань 
запобігання та протидії корупції. Крім того, задокументоване підвищення кваліфікації (підтверджене довідками та 

відповідними наказами) пройшли ще 14 працівників: 4 працівника шляхом участі у семінарі та 10 державних 
службовців – шляхом участі у щорічному Всеукраїнському конкурсі «Кращий державний службовець». 

З метою підвищення кваліфікації державних службовців Головного управління проведений 
короткостроковий семінар для керівників структурних підрозділів та відповідальних осіб за ведення діловодства та 

архіву на тему: «Документування управлінської інформації». 

Не залишається поза увагою зміцнення трудової та виконавчої дисципліни в колективі, забезпечення 
необхідних умов для високопродуктивної праці та стимулювання професійного розвитку. За високі досягнення у 

виконанні завдань, покладених на органи державної статистики 3-х державних службовців відзначено Подякою 
Державної служби статистики України. 

 
Запобігання та протидія корупції 

 

На виконання Закону України «Про запобігання корупції» протягом 2017 року в Головному управлінні 
продовжувалася робота, спрямована на запобігання, виявлення та протидії проявам корупції. Робота проводилась 

згідно з річним планом заходів Головного управління на 2017 рік, розробленим відповідно до «Державної 

програми щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2015-
2017 роки», затвердженою постановою КМУ від 29.04.2015 № 265 та згідно з іншими нормативно-правовими 

актами діючого законодавства України з питань запобігання і протидії корупції. 
Звернень (повідомлень) від підприємств, установ, організацій, фізичних осіб-підприємців, органів місцевого 

самоврядування або громадян щодо можливих фактів вчинення працівниками Головного управління корупційних 
діянь не надходило. Інформація про вчинення інших, пов’язаних з корупцією правопорушень, зокрема, порушень 

обмежень, пов’язаних з проходженням публічної служби (використання службового становища; одержання 

подарунків; сумісництва та суміщення; спільної роботи близьких осіб; обмеження після припинення діяльності, 
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пов'язаної з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування) не надходила.  
Головним управлінням у 2017 році була організована спеціальна перевірка однієї особи, за результатами 

якої особу було призначено на посаду державної служби категорії «Б». Також, було організовано проведення 

перевірки, передбаченої Законом України «Про очищення влади», державних службовців, призначених на посади 
за результатами конкурсу та які раніше її не проходили. За результатами перевірки встановлено, що до жодного з 

цих працівників не застосовуються заборони, передбачені частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України 
«Про очищення влади».  

Згідно з вимогами антикорупційного законодавства в частині фінансового контролю була проведена 

перевірка своєчасності подання щорічних е-декларацій працівниками Головного управління. Виявлено 6 порушень. 
Про зазначені факти Головне управління повідомило Національне агентство з питань запобігання корупції. 

Перевірка обставин з цього приводу зараз триває. 
З метою попередження та профілактики проявів корупції в Головному управлінні постійно проводилась 

навчальна та інформаційно-роз’яснювальна робота з державними службовцями, спрямована на підвищення їх 
кваліфікації з питань антикорупційного законодавства України, формування сталого усвідомлення неприпустимості 

вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, підвищення особистої відповідальності, 

недопущення використання державними службовцями своїх повноважень у корисливих цілях. Для досягнення 
цього проводились навчальні семінари та інші комутативні заходи профілактичного та просвітницького характеру. 

Питання ефективної організації роботи щодо попереджень корупційних правопорушень розглядались у разі 
необхідності на щотижневих оперативних нарадах та засіданнях колегії. Надавалась консультаційна та 

методологічна допомога щодо заповнення та подання е-декларацій, декларування про суттєві зміни у майновому 

стані тощо.      
З метою підвищення ефективності роботи Головного управління у сфері запобігання і протидії корупції, 

профілактики та попередження причин і умов, які можуть сприяти її проявам в структурних та відокремлених 
підрозділах, в Головному управлінні впродовж 2017 року працювала пряма телефонна лінія на тему «Боротьба з 

корупцією». Забезпечувалося функціонування та оновлення розділу «Запобігання проявам корупції» на офіційному 

веб-сайті Головного управління.  
 

Результати фінансової діяльності 
 

На 2017 рік Головному управлінню було затверджено кошторис доходів і видатків по загальному фонду на 
суму 39708,2 тис. грн. 

Сума касових видатків за загальним фондом склала 39548,4 тис. грн. 

Заробітна плата в Головному управлінні виплачувалась відповідно до чинного законодавства. 
Заборгованість з виплати заробітної плати за 2017 рік відсутня. 

Дебіторська та кредиторська заборгованість за загальним фондом відсутня. 
Касові видатки за спеціальним фондом за 2017 рік склали 683,9 тис.грн. 

Дебіторська заборгованість за спеціальним фондом станом на 01.01.2018 в цілому склала 733,0 тис. грн.  

Кредиторська заборгованість за коштами спеціального фонду станом на 01.01.2018 становить                
23,4 тис. грн. 

Бюджетних правопорушень у звітному періоді не виявлено, протоколи про бюджетні правопорушення не 
складалися. 


