
Додаток  
до наказу Головного управління 

статистики у Запорізькій області 

_18 січня 2022 року___ № _06_ 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
 

Наказ Головного управління 
статистики у Запорізькій області 

_18 січня 2022 року___ № _06_ 

 
План заходів на 2022 рік в Головному управлінні статистики у Запорізької області 

щодо запобігання корупційним або пов’язаним з корупцією правопорушенням  
 

№ 

з/п 

Найменування заходу Відповідальні за 

виконання 

Термін виконання 

І. Здійснення контролю за дотриманням антикорупційного законодавства 

1 Проведення антикорупційної експертизи проєктів актів з основної діяльності, 

адміністративно-господарських та кадрових питань, проєктів господарських договорів 
Головного управління статистики (далі - ГУС у Запорізькій області 

Головний спеціаліст з 

питань запобігання та 
виявлення корупції 

під час візування 
документів 

2 Проведення антикорупційної перевірки потенційних ділових партнерів ГУС у Запорізькій 

області з метою оцінки наявності корупційних ризиків перед укладанням договорів  

Головний спеціаліст з 

питань запобігання та 
виявлення корупції 

упродовж 2-х робочих 

днів з дня отримання 
документів 

3 Проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, що претендують на зайняття посад, які 

передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища 

Головний спеціаліст з 

питань запобігання та 
виявлення корупції 

до призначення на 

посаду 

ІІ. Здійснення заходів з запобігання, виявлення конфлікту інтересів та його врегулювання 

4 Здійснення поточного контролю за дотриманням у ГУС у Запорізькій області вимог щодо 
запобігання та своєчасного врегулювання конфлікту інтересів. 

Головний спеціаліст з 
питань запобігання та 

виявлення корупції, відділ 
управління персоналом, 

керівники структурних 

підрозділів   

постійно,(у т.ч. під час 
погодження наказів 

про призначення на 
посади) 

5 Повідомлення у письмовій формі безпосереднього керівника про наявність реального чи 
потенційного  конфлікту інтересів 

Працівники структурних 
підрозділів 

Не пізніше наступного 
робочого дня 

6 Приймання рішення щодо врегулювання конфлікту інтересів у підлеглих та 

ознайомлення з цим рішенням особи, у якої виник конфлікт інтересів  

Керівники структурних 

підрозділів 

Протягом 2 робочих 

днів 



7 Інформування начальника ГУС у Запорізькій області та головного спеціаліста з питань 

запобігання та виявлення корупції про факт отримання повідомлення про наявність 
реального чи потенційного конфлікту інтересів та прийняті заходи щодо його 

врегулювання 

Керівники структурних 

підрозділів 

Протягом 2 робочих 

днів 

ІІІ. Розгляд повідомлень про порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції»(далі – Закон) 

8 Забезпечення функціонування внутрішніх каналів повідомлення про можливі факти 

корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень 

Головний спеціаліст з 

питань запобігання та 

виявлення корупції 

постійно 

9 Отримання та перевірка повідомлень щодо причетності працівників ГУС у Запорізькій 

області до вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень 

Головний спеціаліст з 

питань запобігання та 
виявлення корупції 

за потреби 

10 Інформування начальника ГУС у Запорізькій області, Національного агентства з питань 

запобігання корупції (далі- НАЗК) або інших спеціально уповноважених суб'єктів у сфері 
протидії корупції про факти, що можуть свідчити про  вчинення корупційних або 

пов’язаних з корупцією правопорушень  працівниками ГУС у Запорізькій області 

Головний спеціаліст з 

питань запобігання та 
виявлення корупції 

за потреби 

11 Ініціювання та участь у службовому розслідуванні, яке проводиться з метою виявлення 

причин та умов, що призвели до вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією 
правопорушень в ГУС у Запорізькій області (участь у проведенні службових розслідувань) 

Головний спеціаліст з 

питань запобігання та 
виявлення корупції, 

керівники структурних 

підрозділів (комісія з 
проведення службових 

розслідувань) 

за потреби 

12 Вжиття заходів щодо притягнення до відповідальності осіб, винних у вчиненні 

корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень 

Дисціплінарна комісія ГУС у 

Запорізькій області 

за потреби 

13 Ведення обліку працівників ГУС у Запорізькій області, притягнутих до відповідальності за 
вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень 

Головний спеціаліст з 
питань запобігання та 

виявлення корупції 

постійно 

ІV. Проведення навчальної, методичної та консультаційної роботи 

14 Надання методичної та консультаційної допомоги з питань додержання законодавства 

щодо запобігання корупції 

Головний спеціаліст з 

питань запобігання та 

виявлення корупції 

під час особистих  
звернень працівників 

15 Проведення навчальних заходів з антикорупційної тематики Головний спеціаліст з 

питань запобігання та 

виявлення корупції 

1 квартал 2022р., а 

також за потреби та у 

разі змін в діючому 
законодавстві 



16 Проведення інструктажу щодо ознайомлення з основними вимогами, обмеженнями та 

заборонами, встановленими Законом для новопризначених працівників 

Головний спеціаліст з 

питань запобігання та 
виявлення корупції 

в день призначення 

працівника 

17 Ознайомлення працівника, який припиняє діяльність, з обмеженнями після припинення 
діяльності, пов’язаної з виконанням функцій держави відповідно до Закону  

Головний спеціаліст з 
питань запобігання та 

виявлення корупції 

не пізніше від дня 
звільнення працівника 

18 Надання консультаційної допомоги в заповненні декларацій, повідомленні про суттєві 
зміни в майновому стані, повідомленні про відкриття валютного рахунку працівникам ГУС 

у Запорізькій області 

Головний спеціаліст з 
питань запобігання та 

виявлення корупції 

за потреби 

19 
Оновлення інформаційних матеріалів на офіційному вебсайті ГУС у Запорізькій області та 

на робочому сервері у каталозі: \\SRV-REG-FS23-05\ out\ АнтиКорупційна Діяльність\ за 
результатами моніторингу змін діючого законодавства та роз’яснень НАЗК  

Головний спеціаліст з 
питань запобігання та 

виявлення корупції; 
управління поширення 

інформації та комунікацій 

постійно 

V. Фінансовий контроль 

20 Організація подання декларацій працівниками ГУС у Запорізькій області за 2021 рік Головний спеціаліст з 
питань запобігання та 

виявлення корупції; 
керівники структурних 

підрозділів 

І-й квартал 2022 року 

21 Проведення перевірки факту подання декларацій працівниками ГУС у Запорізькій області Головний спеціаліст з 
питань запобігання та 

виявлення корупції 

у встановлені 
законодавством строки 

22 Повідомлення НАЗК про випадки неподання чи несвоєчасного подання декларацій Головний спеціаліст з 
питань запобігання та 

виявлення корупції 

упродовж 3 робочих 
днів з дня виявлення 

такого факту 

 

                                                    ____________________________________________________________________ 

 

 

Головний спеціаліст з питань  

запобігання та виявлення корупції                                                                                                                                  Ірина ГОНТАР 
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