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

за 2017 рік 
 

На виконання Закону України «Про запобігання корупції» (далі – Закон) протягом 2017 року в Головному 

управлінні статистики у Запорізькій області (далі – Головне управління статистики) продовжувалася робота, 
спрямована на запобігання, виявлення та протидії проявам корупції. Робота проводилась згідно з річним планом 

заходів у Головному управлінні статистики 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 року № 265 та згідно з іншими нормативно-правовими актами 

діючого законодавства України з питань запобігання і протидії корупції.  
У Головному управлінні статистики у 2017 році не було виявлено порушень вимог антикорупційного 

законодавства. Протоколів про вчинення адміністративних правопорушень на посадових осіб складено не було. 
Необхідність проведення службових розслідувань (перевірок) щодо порушень вимог антикорупційного 

законодавства була відсутня. 

Звернень (повідомлень) від підприємств, установ, організацій, фізичних осіб-підприємців, органів місцевого 
самоврядування або громадян щодо  можливих фактів вчинення працівниками Головного управління статистики 

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, пов'язаної з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування) не надходила.  

Головним управлінням статистики 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 вимогам антикорупційного законодавства в частині фінансового контролю була проведена перевірка 
своєчасності подання щорічних е-декларацій працівниками Головного управлінні статистики. Виявлено 6 

порушень. Про зазначені факти Головне управління статистики повідомило Національне агентство з питань 
запобігання корупції. Перевірка обставин з цього приводу зараз триває. 

З метою попередження та профілактики проявів корупції в Головному управлінні статистики постійно 
проводиться навчальна та інформаційна-роз’яснювальна робота з державними службовцями, яка 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 проводяться навчальні семінари та інші комутативні заходи профілактичного та 
просвітницького характеру. Питання ефективної організації роботи щодо попереджень корупційних 

правопорушень розглядаються у разі необхідності на щотижневих оперативних нарадах та засіданнях колегії. 

Ознайомлення працівників Головного управління статистики із спеціальними обмеженнями, установленими для 
державних службовців, проводиться під особистий підпис. Надається 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 статистики 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 статистики упродовж 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 статистики.  
Керівництвом Головного управління статистики створюються сприятливі умови для надання доступу до 

публічної інформації громадянам, підприємствам, установам та організаціям. На виконання актів Президента 
України та Кабінету Міністрів України щодо забезпечення відкритості та прозорості у роботі органів державної 

влади, розвитку громадянського суспільства, створення організаційно-правових умов реалізації громадянами 

конституційного права на участь в управлінні державними справами та з метою сприяння більш широкому 
інформуванню населення про діяльність місцевих органів державної влади на веб-сайті Головного управління 

статистики постійно оновлюється інформація, завдяки якій користувачі мають змогу не тільки знайти статистичну 
інформацію про розвиток регіону, ознайомитися із щорічним каталогом статистичних видань, а й отримати дані 

про наявність вакансій і дату проведення відповідних конкурсів, ознайомитися з графіком прийому громадян 

посадовими особами Головного управління статистики.  
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