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

за 2018 рік 
 

Згідно з Планом заходів, затверджених на 2018 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 веб-

сайті 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 розроблено та запроваджено в дію Положення «Про 
проведення антикорупційної перевірки ділових партнерів Головного управління статистики». За звітний рік 

проведено 35 перевірок, необхідна інформація була зібрана стосовно майже 70-ти (сімдесяти) потенційних ділових 

партнерів, з яких 8-ми (восьми) контрагентам було надано негативний висновок за різними обставинами 
(наявність судових справ, у першу чергу – кримінальних, значного податкового боргу, виявлення корпоративного 

зв’язку, підозра правоохоронних органів щодо участі у фіктивних операціях тощо). 
У частині фінансового контролю постійно проводиться перевірка своєчасності подання працівниками 

Головного управління електронних декларацій. Виявлено 3 (три) порушення у 2-х (двох) працівників. Одна особа 

раніше звільнилася у 2016 році та не подала щорічну декларацію за 2017 рік. Друга особа у 2018 році двічі не 
надала електронну декларацію (як під час свого звільнення у лютому 2018 року, так і в подальшому – щорічну 

електронну декларацію за 2017 рік). Про зазначені факти було повідомлено НАЗК.  
За результатами перевірки щорічного електронного декларування були систематизовані основні проблемні 

питання та типові помилки, з якими стикалися працівники Головного управління. Зазначена інформація 
враховується під час проведення навчальних занять. Додатково, на робочому сервері Головного управління у 

каталозі «Антикорупційна діяльність» розміщується актуальна інформація, пов’язана з проведенням 

антикорупційної роботи. Безпосередньо в структурних та відокремлених підрозділах Головного управління 
проводилися навчальні заняття, загальна кількість яких за 2018 рік склала 46 навчань та ознайомлень під 

особистий підпис. 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 разі необхідності листи з 

проханням надати Головному управлінню додаткові роз’яснення з питань антикорупційної діяльності надсилалися 
в НАЗК, в Міністерство юстиції України, в Держстат. 

У звітному році складено 1 (один) протокол про вчинення адміністративного правопорушення, пов’язаного з 

корупцією (несвоєчасне подання електронної декларації під час звільнення у листопаді 2017 року), 
відповідальність за яке передбачено ч.1 ст.172-6 КУпАП. Згідно з постановою Приазовського районного суду 

Запорізької області співробітника Головного управління було визнано винним у вчиненні адміністративного 
правопорушення, передбаченого ч.1.ст.172-6 КУпАП, але звільнено від адміністративної відповідальності у зв’язку 

з малозначністю вчиненого правопорушення. Інших звернень або повідомлень від правоохоронних установ, 
органів місцевого самоврядування, підприємств та громадських організацій, фізичних осіб щодо можливих фактів 

вчинення корупційних діянь працівниками Головного управління не надходило. 

У 2018 році була організована спеціальна перевірка 4-х (чотирьох) осіб, за результатами яких 2-х (двох) осіб 
було призначено на посаду державної служби категорії «Б».  

Упродовж 2018 року було отримано 3-и (три) повідомлення щодо можливої наявності виникнення конфлікту 
інтересів. За результатами перевірок у 2-х (двох) випадках було прийнято відповідні заходи, в 1-му (одному) 

випадку виникнення конфлікту інтересів не було підтверджено. 

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. 

 
 

Головний спеціаліст з питань 
запобігання та виявлення корупції    О. РУЗОВ 


