
Звіт про проведену роботу щодо запобігання та протидії корупції 
в Головному управлінні статистики у Запорізькій області за 2019 рік 

 

Згідно з Планом заходів, затверджених на 2019 рік, в Головному управлінні статистики (далі – Головне 
управління) виконувалася робота, спрямована на запобігання та виявлення корупції.  

Постійно працює пряма телефонна лінія на тему «Боротьба з корупцією». Додатково, на офіційному вебсайті 
Головного управління функціонує розділ «Запобігання проявам корупції».  

З метою оцінки можливої наявності корупційних ризиків під час здійснення господарських операцій або 
перед укладанням договорів з потенційними партнерами виконувались дії згідно Положення «Про проведення 
антикорупційної перевірки ділових партнерів Головного управління статистики». За звітний рік проведено 35 
перевірок.  

У частині фінансового контролю постійно проводиться перевірка своєчасності подання працівниками 
Головного управління електронних декларацій. В працівників Головного управління було виявлено 3 (три) 
порушення. У одного працівника, за неповідомлення про суттєві зміни в майновому стані, було притягнуто до 

адміністративної відповідальності та звільнено з посади. Інші працівники порушили обмеження стосовно 
корпоративних прав, відповідно позбулися їх, шляхом передачі в управління іншим особам, отримали догану. Про 
зазначені факти було повідомлено НАЗК.  

За результатами перевірки щорічного електронного декларування були систематизовані основні проблемні 
питання та типові помилки, які виникали у працівників Головного управління. Зазначена інформація враховується 
під час проведення навчальних занять. Безпосередньо в структурних та відокремлених підрозділах Головного 

управління проводилися навчальні заняття, загальна кількість яких за 2019 рік склала 31. Головним спеціалістом з 
питань запобігання та виявлення корупції під час особистих звернень працівників Головного управління надається 
консультаційна допомога щодо подання електронних декларацій або повідомлень про суттєві зміни у майновому 
стані, відкриття суб’єктами декларування рахунків у банках – нерезидентах тощо. Питання ефективної організації 
роботи щодо попереджень корупційних правопорушень регулярно розглядаються на щотижневих оперативних 
нарадах та засіданнях колегії.  

У звітному році складено 1 (один) протокол про вчинення адміністративного правопорушення, пов’язаного з 
корупцією (неповідомлення про суттєві зміни в майновому стані), відповідальність за яке передбачено ч.2.ст.172-6 

КУпАП. Згідно з постановою Василівського районного суду Запорізької області працівника Головного управління 
було визнано винним у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ч.2.ст.172-6 КУпАП, звільнено 
з посади. Та за приписом від НАЗК щодо 2-х (двох) працівників було застосовано дисциплінарне стягнення за 
порушення норм п. 10 ч. 2 ст. 65 Закону України «Про державну службу», були винесені догани.  

У 2019 році була організована спеціальна перевірка 1-го (одного) претендента на посаду, за результатами 
якої його було призначено на посаду державної служби категорії «Б».  

Упродовж 2019 року було отримано 6-ть (шість) повідомлень щодо можливої наявності виникнення 
конфлікту інтересів. За результатами перевірки випадку виникнення конфлікту інтересів було підтверджено у двох 

осіб, стосовно порушення строку передачі корпоративних прав. У інших конфлікту інтересів не виявлено.  
Під час підготовки або погодження внутрішніх організаційно-розпорядчих та інших документів, що 

видаються Головним управлінням, проводиться їх антикорупційна експертиза з метою виявлення чинників, що 
сприяють чи можуть сприяти вчиненню корупційних правопорушень.  

Керуючись у своєї діяльності Законами України «Про запобігання корупції» та «Про державну службу» 
Головне управління постійно вживає системні заходи щодо посилення роботи, спрямованої на запобігання та 
протидію проявам корупції, забезпечення безумовного дотримання усіх вимог антикорупційного законодавства 
працівниками Головного управління.  
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