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ПРО ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ 
 

Головне управління статистики у Запорізькій області (далі – ГУС у 
Запорізькій області) є територіальним органом Державної служби статистики 
України (Держстат), що в межах наданих повноважень здійснює реалізацію 
державної політики у сфері статистики. 

У своїй діяльності ГУС у Запорізькій області керується Конституцією та 
законами України, указами Президента України й актами Кабінету Міністрів 
України, дорученнями Кабінету Міністрів України, наказами й дорученнями 
Голови Держстату та Положенням про Головне управління статистики у 
Запорізькій області (далі – Положення). 

Місія ГУС у Запорізькій області полягає у своєчасному задоволенні сучасних 
потреб суспільства в об’єктивній, достовірній та неупередженій статистичній 
інформації по регіону для прийняття обґрунтованих рішень, проведення 
досліджень.  

Мета діяльності ГУС у Запорізькій області – отримання всебічної та 
об’єктивної статистичної інформації щодо економічної, соціальної, демографічної 
та екологічної ситуації в Запорізькій області. 

 
ГУС у Запорізькій області відповідно до Положення і покладених на нього 

завдань у 2021 році провадило діяльність за наступними напрямками: 
 участь у розробці та реалізації плану державних статистичних 

спостережень (далі – ПДСС), організація і проведення державних статистичних 
спостережень (далі – ДСС) за соціально-економічними та демографічними 
процесами, екологічною ситуацією в області; 

 забезпечення реалізації єдиних технологічних підходів до збирання, 
опрацювання та передачі статистичної інформації на базі єдиної методології та 
сучасних інформаційних технологій; 

 участь у проведенні моніторингу звітного навантаження на респондентів, 
інформування та залучення респондентів до звітування в електронному вигляді; 

 забезпечення збереження та захисту статистичної інформації, 
дотримання її конфіденційності, відповідності критеріям якості; 

 участь у вивченні інформаційних потреб користувачів, забезпечення їх 
рівного доступу до статистичної інформації та методології її складання; 

 підготовка до проведення Всеукраїнського перепису населення; 
 підвищення рівня професійного розвитку державних службовців. 
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ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНИХ СТАТИСТИЧНИХ 
СПОСТЕРЕЖЕНЬ 

 
Діяльність ГУС у Запорізькій області у 2021 році була спрямована на 

виконання ПДСС, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України     
від 09 жовтня 2020 року № 1258-р «Про затвердження плану державних 
статистичних спостережень на 2021 рік».  

З метою якісного формування показників для поширення, своєчасного 
оприлюднення статистичних продуктів та інформації за результатами державних 
статистичних спостережень ГУС у Запорізькій області здійснювало комплекс 
заходів зі збирання, обробки, аналізу даних статистичних спостережень за           
15 розділами статистики: демографічної, соціальної, економічної, навколишнього 
природного середовища та статистики багатьох галузей. Протягом року було 
проведено 71 ДСС, збирання й опрацювання статистичних даних відбувалося за 
99 формами статистичної і фінансової звітності та анкетами для проведення 
спеціально організованих статистичних спостережень (у 2020 році – 73 ДСС за 
106 формами).   

За підсумками року спеціалістами ГУС у Запорізькій області отримано і 
опрацьовано 189,2 тис. статистичних та фінансових звітів від 21,7 тис. 
респондентів, із яких близько 80% надали перевагу сучасному та зручному 
способу звітування за допомогою системи електронної звітності. Рівень  
звітування в електронному вигляді за кількістю статистичних звітів             
становив 94,6% (у 2020 році – 91,3%), за кількістю фінансових звітів – 80,6%                            
(у 2020 році – 76,8%).  

Продовжувалась робота щодо збирання форм державної статистичної та 
фінансової звітності за принципом Єдиного вікна. Усього за 2021 рік у такий 
спосіб прозвітувало 4,9 тис. респондентів.  

Альтернативним джерелом інформації для проведення ДСС були 
адміністративні дані, отримані від Національного банку України, Фонду 
державного майна України, Державної митної служби України, Запорізької 
обласної державної адміністрації відповідно до угод про інформаційне 
співробітництво. 

 
Упродовж 2021 року фахівцями ГУС у Запорізькій області проведено три 

вибіркові обстеження населення (домогосподарств):    

 обстеження умов життя домогосподарств; 
 обстеження робочої сили; 

 обстеження сільськогосподарської діяльності населення у сільській 
місцевості. 

У рамках їх проведення отримано від респондентів та опрацьовано                    
35,8 тис. форм (щоденників, запитальників, анкет), у тому числі з питань 
обстеження умов життя домогосподарств – 6,5 тис., обстеження робочої сили – 
12,9 тис. (з яких 2,7 тис. – обстеження трудової діяльності волонтерів), 
сільськогосподарської діяльності населення у сільській місцевості – 16,4 тис. 

Результати зазначених обстежень є важливим джерелом інформації, 
необхідної для вимірювання соціально-економічних характеристик 
домогосподарств, проведення всебічного аналізу рівня життя населення України, 
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моніторингу бідності, розрахунків основних показників у галузі сільського 
господарства, комплексної оцінки стану ринку праці. 

Спектр використання матеріалів обстежень досить широкий – для 
підготовки законодавчих актів, розробки програм соціального захисту, 
визначення соціальних нормативів, обчислення індексу інфляції, багатьох 
макроекономічних показників та показників розвитку окремих галузей 
економіки.  

 
З метою вивчення цінової ситуації на споживчому ринку Запорізького 

регіону проводилось щомісячне спостереження за змінами цін (тарифів)          
на 328 споживчих товарів (послуг)-представників для подальших розрахунків 
індексу споживчих цін. Збір інформації про ціни відбувався у місті Запоріжжі, 
кількість опрацьованих за звітний рік бланків реєстрації цін (тарифів) по регіону 
становив 3,9 тис. 

 
Продовжувалися підготовчі роботи до проведення Всеукраїнського 

перепису населення (далі – ВПН) 2023 року: актуалізація електронного 
картографічного матеріалу, накопичення та опрацювання інформації від органів 
місцевого самоврядування, наповнення бази щодо житлового фонду регіону на 
основі адресних реєстрів територіальних громад та інших відкритих реєстрів, 
кількості мешканців інституційних установ та установ з рухомим складом 
населення, інформації, отриманої від ОСББ, ЖБК, управляючих компаній, 
підприємств комунального господарства, підприємств з відомчим житлом, 
закладів освіти, садових товариств тощо. 

У грудні 2021 року організовано проведення тестування інтернет-раунду 
ВПН (100 учасників).  

 
З метою забезпечення єдиного державного обліку та ідентифікації 

юридичних осіб, відокремлених підрозділів юридичних осіб ГУС у Запорізькій 
області впродовж року здійснювалося ведення Єдиного державного реєстру 
підприємств та організацій України (далі – ЄДРПОУ).  

Станом на 1 січня 2022 року в ЄДРПОУ по Запорізькій області  
зареєстровано 52566 суб’єктів, у тому числі 50432 – у статусі юридичної особи. 
Упродовж 2021 року взято на облік 1910 юридичних осіб, знято з обліку – 449. 

З метою удосконалення статистичного обліку суб'єктів та створення 
реєстру респондентів статистичних спостережень проводилася координація 
робіт з актуалізації переліку місцевих одиниць на основі даних ДСС.  

 
Відповідно до Закону України «Про державну статистику», з метою 

вдосконалення ДСС, запровадження кращих світових практик та міжнародних 
стандартів, приведення ДСС у відповідність до регламентів ЄС у сфері 
статистики, в рамках проведення інвентаризації ГУС у Запорізькій області 
надано на державний рівень 52 пропозиції з удосконалення 25 ДСС. 
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ВЗАЄМОДІЯ З РЕСПОНДЕНТАМИ ТА КОРИСТУВАЧАМИ 
 

Одним із пріоритетних напрямків роботи ГУС у Запорізькій області 
залишається підтримання міцних партнерських взаємовідносин з респондентами, 
надання їм консультаційної допомоги. 

З метою забезпечення своєчасного подання звітності до органів державної 
статистики протягом року на вебсайті ГУС у Запорізькій області продовжували 
функціонувати розділи «Звітна документація», «Терміни подання звітності», 
пошуковий сервіс для респондентів «Пошук за кодом ЄДРПОУ» з можливістю 
формування індивідуального переліку форм звітності для кожного суб’єкта 
господарювання. Крім того, фахівцями ГУС у Запорізькій області підготовлено та 
надіслано респондентам 1189 повідомлень (нагадувань, відповідей) щодо їх 
участі у ДСС. 

Протягом 2021 року проводилась постійна роз’яснювальна робота серед 
підприємств, установ та організацій регіону щодо переваг електронного 
звітування, як за допомогою сервісу «Чат» у ПЗ «Кабінет респондента» так і 
засобами телефонного зв’язку. На вебсайті ГУС у Запорізькій області розміщено 
інформацію про функціонування системи електронної звітності, покрокова 
інструкція для респондентів щодо електронного звітування до органів державної 
статистики, а також відеоекскурс з подання звітності через «Кабінет 
респондента». 

З лютого по липень 2021 року було проведено анкетне опитування 
респондентів за 29 формами ДСС. Отримано від респондентів та опрацьовано 
263 анкети. За результатами анкетного опитування Держстатом здійснено 
оцінку рівня звітного навантаження на респондентів при складанні ними форм 
ДСС. 

У 2021 році ГУС у Запорізькій області залучило 27 респондентів регіону до 
тестування (апробації) проєктів удосконаленої звітно-статистичної документації                    
за 6 формами ДСС: 

 1-інновація (один раз на два роки); 
 1-ПВ (умови праці) (1 раз на 2 роки); 
 1-ЗЕЗ (буд) (річна); 

 1-підприємництво (річна); 
 Анкета 1-РСО (актив) (1 раз на рік);  
 Анкета 1-РСО (вд) (1 раз на рік). 

 
Для налагодження ефективної інформаційної взаємодії між ГУС у 

Запорізькій області та цільовими групами користувачів статистичної інформації 
(далі – користувачі), популяризації статистичної діяльності та покращення  
іміджу органів державної статистики протягом 2021 року проведено 5 семінарів, 
з них 3 – в онлайн режимі. 

Також спільно з Держстатом проведено 12 анкетних опитувань, в яких 
взяли участь 38 користувачів. Повідомлення про результати опитувань 
розміщено на вебсайті ГУС у Запорізькій області у розділі «Анкетні опитування». 

Розширенню комунікацій з користувачами сприяли сторінки в соціальних 
мережах «Фейсбук» та «Твіттер», які інформували певне коло користувачів про  
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підготовлені статистичні публікації, знайомили з фотоматеріалами проведених 
заходів, а також забезпечували зворотній зв'язок. Також у 2021 році було 
створено вайбер-спільноту «Запоріжжястат користувачам». 

З метою інформаційного забезпечення користувачів, надання роз’яснень 
щодо організації та проведення ДСС та тлумачення їх результатів посадові особи 
ГУС у Запорізькій області брали участь у засіданнях: 

 обласної комісії з питань погашення заборгованості з заробітної плати 
(грошового забезпечення) та соціальних виплат, додержання мінімальних 
гарантій в оплаті праці та легалізації заробітної плати; 

 обласної селекторної наради щодо стану справ у галузі житлово-
комунального господарства області та брали участь у роботі міжвідомчих 
робочих груп; 

 робочої група з питань взаємодії органів державного управління та 
нагляду (контролю) в частині надходження екологічного податку; 

 аналітичної групи Пілотного проєкту EU4Skills, яка забезпечує 
організацію та координацію робіт із проведення аналізу (обстеження) 
регіонального ринку праці. 

 
ВІДКРИТІСТЬ І ДОСТУПНІСТЬ СТАТИСТИЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ 

 
Відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» 

протягом 2021 року до ГУС у Запорізькій області надійшло 89 запитів на 
отримання інформації. Серед загальної кількості запитувачів найбільш 
активними були фізичні особи – 57,3%, від юридичних осіб надійшло 31,5% 
запитів, від громадських організацій та засобів масової інформації – 11,2%. За 
каналами надходження переважна більшість (88,8%) запитів припадала на 
електронну пошту.  

Опрацьовано та надано у визначені законодавством терміни протягом року 
88 відповідей. Звіт щодо задоволення запитів щомісячно оприлюднювався на 
вебсайті ГУС у Запорізькій області. 

Проводилась робота з висвітлення результатів ДСС у засобах масової 
інформації. Протягом року підготовлено та розміщено на вебсайті ГУС у 
Запорізькій області 196 інформаційних продуктів для засобів масової інформації, 
серед них 12 повідомлень та 184 пресвипуски.  

Безпосередньо в електронних ЗМІ оприлюднено 16 фрагментів 
комплексних офіційних повідомлень та 627 інформаційних матеріалів з 
актуальних питань розвитку регіону.  

Найчастіше підготовлена інформація розміщувалась на сайтах: «АКЦЕНТ», 
061.ua, «Topnews.zp.ua», стрічка новин Запоріжжя, «ДЕПО», «Запорізька Січ», 
«Индустриалка», «INFORM.ZP.UA», «Время новостей», «Верже». 

Крім того, 40 пресвипусків та 10 повідомлень розміщено на вебсайтах 
органів державної влади. Найбільше матеріалів оприлюднено пресслужбою 
Департаменту соціального захисту населення Запорізької обласної державної 
адміністрації.  

ГУС у Запорізькій області у 2021 році здійснювалось інформаційно-
довідкове обслуговування органів державної влади, інших користувачів даними 
ЄДРПОУ. У 2021 році надано 1246 відомостей з ЄДРПОУ та 288 відповідей на 
запити користувачів. 
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Робота зі зверненнями громадян в ГУС у Запорізькій області у 2021 році 
була направлена на безумовне виконання Закону України «Про звернення 
громадян» та проводилась, в основному, дистанційно. Діяла «пряма телефонна 
лінія» для громадян із вирішення питань, що відносяться до компетенції органів 
державної статистики. 

На виконання наказу Держстату від 27 травня 2020 року № 155 «Про 
заходи щодо забезпечення діяльності органів державної статистики з метою 
запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 
коронавірусом SARS-CoV-2», на період дії карантину призупинено особистий 
прийом громадян керівництвом ГУС у Запорізькій області, організовано 
отримання поштової кореспонденції через стаціонарну скриньку. 

Протягом року від громадян надійшло 57 звернень. Основні аспекти, 
порушені у них, стосувались кадрових питань та надання статистичної 
інформації. Розгляд звернень було здійснено у відповідності до визначених 
законодавством термінів. 

Для проведення особистого прийому осіб, які потребують безоплатної 
первинної правової допомоги, наказом ГУС у Запорізькій області від 07 вересня 
2021 року № 105 затверджено графік прийому осіб, які потребують безоплатної 
первинної правової допомоги, з питань, що належать до компетенції ГУС у 
Запорізькій області.  
 

РОЗВИТОК ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 
 

Основними напрямами розвитку інформаційних технологій в ГУС у 
Запорізькій області у звітному році були:  

 удосконалення системи електронної звітності, подальше переведення 
ДСС до Інтегрованої системи статистичної інформації (далі – ІССІ); 

 оновлення комплексів електронної обробки інформації (далі – КЕОІ); 
 забезпечення функціонування системи електронного документообігу 

органів державної статистики (далі - СЕД ОДС) на базі програмного продукту 
«Megapolis.DocNet»; 

 удосконалення офіційної вебсторінки ГУС у Запорізькій області.   
Для забезпечення функціонування ІССІ оновлювалося серверне та 

клієнтське програмне забезпечення. Протягом звітного року в ІССІ оброблялися 
дані за 29 ДСС (у тому числі паралельно в ІССІ та КЕОІ – 5).  

Упродовж року фахівцями ГУС у Запорізькій області в ІССІ проведено 
тестові випробування форм ДСС:  

 1-інновація (один раз на два роки); 
 11-МТП (річна); 
 та форм фінансової звітності: 
 № 1 «Баланс» (Звіт про фінансовий стан); 
 № 2 «Звіт про фінансові результати» (Звіт про сукупний дохід); 

 № 1-м «Баланс»;  
 № 2-м «Звіт про фінансові результати». 
Згідно з планом розробки й експлуатації КЕОІ на 2021 рік в області 

експлуатувалося 69 КЕОІ. Упродовж року дослідну експлуатацію пройшли         
4 КЕОІ. 
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Забезпечено використання кваліфікованих електронних довірчих послуг у 
ГУС у Запорізькій області та надання консультацій щодо застосування 
кваліфікованого електронного підпису в системи електронного документообігу 
органів державної статистики. Станом на кінець року близько 90% від загальної 
кількості працюючих в ГУС у Запорізькій області були її користувачами.  

Здійснювалися заходи щодо підтримки, удосконалення функціональності та 
змістовного наповнення офіційної вебсторінки ГУС у Запорізькій області. 
 

УПРАВЛІННЯ ЛЮДСЬКИМИ РЕСУРСАМИ 
 

Протягом звітного року робота з персоналом у ГУС у Запорізькій області 
здійснювалась відповідно до затвердженого плану, 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 01.01.2022 до структури ГУС у Запорізькій області входили:          
17 структурних підрозділів, головний спеціаліст з питань запобігання та 
виявлення корупції, головний спеціаліст з питань захисту інформації. 

Усього станом на 01.01.2022 року штатним розписом Головного управління 
статистики передбачено 269 посад.  

У цілому по ГУС у Запорізькій області статистики статус державного 
службовця мають 75% загальної кількості працюючих, із них 32% обіймають 
керівні посади. 

Питома вага жінок, які працюють на посадах державної служби, становить 
91,7% (у 2020 році – 92,2%). Посади керівників різних рівнів зайняті жінками на 
84,5%, спеціалістів – на 95,1%.  

За стажем роботи в системі державні службовці розподілені: 1,1% 
працюють в органах державної статистики до 1 року, 13,3% – від 1 до 5 років, 
9,9% – від 5 до 10 років, 75,7% – понад 10 років. Крім того, 58,6% керівників та 
33,3% спеціалістів працюють в органах державної статистики понад 20 років. 

Щодо вікового складу державних службовців, то 9,9% із них мають вік до   
35 років, 34,8% – від 46 до 55 років.  

Прийом на роботу нових працівників до ГУС у Запорізькій області  
здійснювався в установленому законодавством порядку. У 2021 році на посади 
державної служби за результатами конкурсу призначено 16 осіб.  

З метою сприяння новим працівникам в адаптаційному періоді протягом 
року до 9 осіб застосовано наставництво.  

На виконання статті 44 Закону України «Про державну службу» наприкінці 
року в ГУС у Запорізькій області було проведено оцінювання результатів 
виконання завдань державними службовцями, які займають посади державної 
служби категорії «Б» і «В», за 2021 рік.  

Оцінювання пройшли 169 державних службовців, із них 54 особи категорії 
«Б» та 115 осіб категорії «В». На «відмінно» оцінено діяльність 22% державних 
службовців, інші отримали «позитивну» оцінку.  

У 2021 році дві особи із числа молоді, які не перебувають на посадах 
державної служби, пройшли стажування в ГУС у Запорізькій області.  
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Протягом року основним видом професійного навчання державних 
службовців залишалося підвищення кваліфікації за загальними та спеціальними 
програмами. Усі державні службовці підвищили кваліфікацію за двома або 
більше навчальними програмами у навчальних закладах, закладах 
післядипломної освіти, спеціалізованих навчальних центрах. 

Відповідно до затвердженого Плану внутрішніх навчань було проведено       
43 навчальні заходи. Крім того, позапланово було проведено семінари на теми: 
«Актуальні питання організації роботи з розгляду звернень громадян» та  
«Новий стандарт ДСТУ 4163:2020 «Державна уніфікована система документації. 
Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до 
оформлення документів». 

Протягом 2021 року 173 особи підвищили кваліфікацію шляхом самоосвіти 
за курсами через інтернет-платформи Prometheus («Просто про                        
е-декларування», «Основи інформаційної безпеки», «Державним службовцям 
про державну службу»), «Дія. Цифрова освіта» («Цифрограм для 
держслужбовців», «Відкриті дані для державних службовців», «Доступ до 
публічної інформації», «Основи кібергігієни»). 

 
За результатами аналізу ініціативно проведеного опитування державних 

службовців ГУС у Запорізькій області у серпні 2021 року, метою якого було 
оцінювання рівня залученості персоналу до реалізації цілей та цінностей 
державної служби в цілому й, зокрема, органів державної статистики, 
визначення ключових факторів, що впливають на залученість і їх пріоритетності, 
керівниками структурних підрозділів були надані пропозиції щодо підвищення 
рівня залученості державних службовців, задоволеності умовами роботи, 
потребою у професійному розвитку, можливостями кар’єрного зростання. 

З метою формування у суспільстві нової культури та етики спілкування, 
працівники ГУС у Запорізькій області використовують у щоденній роботі норми 
безбар’єрної мови, зафіксовані у Довіднику безбар’єрності.  

 
На виконання вимог законодавства щодо запровадження обмежувальних 

протиепідемічних заходів із запобігання поширенню на території України гострої 
респіраторної хвороби COVID-19 та відповідно до переліку професій, виробництв 
та організацій, працівники яких підлягають обов’язковим профілактичним 
щепленням, станом на 01.01.2022 працівники ГУС у Запорізькій області були 
вакциновані. Організовано приїзд мобільної медичної бригади для вакцинації 
працівників. 

 
Не залишилося поза увагою зміцнення трудової та виконавської дисципліни 

в колективі, забезпечення необхідних умов для високопродуктивної праці та 
стимулювання професійного розвитку. Так, 23 працівника ГУС у Запорізькій 
області було нагороджено заохочувальними відзнаками: Грамотою та Подяками 
Державної служби статистики України, Почесними грамотами та Подяками ГУС у 
Запорізькій області, Почесною грамотою обкому профспілки працівників 
державних установ, Почесним знаком профспілки працівників державних 
установ України «За соціальний діалог». 
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ІНШІ АСПЕКТИ ДІЯЛЬНОСТІ  
 

27 липня 2021 року у Секретаріаті Кабінету Міністрів України (м. Київ) 
відбулась робоча зустріч керівників територіальних органів державної 
статистики з Віце-прем’єр-міністром України – Міністром цифрової трансформації 
Михайлом Федоровим. У ході співбесіди керівниками було презентовано 
організаційні структури територіальних органів державної статистики, основні 
результати роботи та досягнення останніх років, розглянуто проблемні питання 
діяльності.  

 
УПРАВЛІННЯ ФІНАНСАМИ 

 
За загальним фондом бюджету за 2021 рік обсяг асигнувань та касових 

видатків склав 45 557,1 тис. грн, в тому числі:  
 по КПКВК 0414010 «Керівництво та управління у сфері статистики» – 

45 004,1 тис. грн;  
 КПКВК 0414020 «Статистичні спостереження» – 147,6 тис. грн;  

 КПКВК 0414030 «Щоквартальна плата домогосподарствам за ведення 
записів доходів, витрат та інших відомостей під час проведення обстеження 
умов їх життя» – 405,4 тис. грн. 

Заробітна плата виплачувалася відповідно до чинного законодавства, 
заборгованість із заробітної плати відсутня. Дебіторська та кредиторська 
заборгованість за загальним фондом відсутня. 

Станом на 01.01.2022 ГУС у Запорізькій області виступає 
балансоутримувачем за 19 договорами оренди державного нерухомого майна. 
Обсяг площ, наданих в оренду, склав 2122,6 м2.  

Актуальна інформація щодо об’єктів державного майна, що можуть бути 
запропоновані для передачі в оренду, щомісячно та/або при наявності змін 
розміщується на вебсайті ГУС у Запорізькій області, на сторінках в соціальних 
мережах «Фейсбук» та «Твіттер». 

У 2021 році Управлінням Східного офісу Держаудитслужби в Запорізькій 
області проведено ревізію фінансово-господарської діяльності ГУС у Запорізькій 
області за період 2019 рік – І півріччя 2021 року. Порушень дотримання 
законодавства в процесі фінансово-господарської діяльності не виявлено.   

Бюджетних правопорушень у 2021 році не виявлено, протоколи про 
бюджетні правопорушення не складались. 
 

ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ 
 

Протягом 2021 року в ГУС у Запорізькій області проводилася робота, 
направлена на попередження та виявлення порушень вимог антикорупційного 
законодавства, підвищення рівня обізнаності державних службовців, суворе 
додержання законів та неприпустимість вчинення корупційних або пов’язаних з 
корупцією правопорушень.  

Головним спеціалістом з питань запобігання та виявлення корупції 
проведено антикорупційні експертизи проєктів актів з основної діяльності, 
адміністративно-господарських та кадрових питань, проєктів господарських  
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договорів, антикорупційні перевірки 73 потенційних ділових партнерів з метою 
оцінки можливої наявності корупційних ризиків перед укладанням договорів; 
організовано проведення 6 спеціальних перевірок стосовно осіб, що 
претендували на посади, які передбачають зайняття відповідального 
становища. 

Також протягом 2021 року головний спеціаліст з питань запобігання та 
виявлення корупції приймав участь у роботі конкурсної комісії та комісії з 
прийняття, введення в експлуатацію, передачу та списання основних засобів, 
інших необоротних матеріальних активів та списання матеріальних цінностей з 
метою контролю за дотриманням вимог та запобігання порушень 
антикорупційного законодавства. 

Для забезпечення належного рівня знань антикорупційного законодавства 
працівників ГУС у Запорізькій області протягом 2021 року проведено навчальні 
заняття та тестування за темами: 

 «Антикорупційні обмеження та заборони на державній службі»; 
 «Повідомлення про можливі факти корупційних правопорушень. Права 

та гарантії захисту викривачів»; 
 «Зміни в антикорупційному законодавстві у 2021 році». 
З метою підвищення рівня знань щодо питань електронного декларування 

та інших вимог фінансового контролю 171 державний службовець ГУС у 
Запорізькій області пройшов навчання на платформі онлайн-курсів Prometheus, 
курс «Просто про е-декларування». У 2021 році усі суб’єкти декларування ГУС у 
Запорізькій області вчасно подали декларації. 

Протягом 2021 року звернень та повідомлень від підприємств, установ, 
організацій, органів місцевого самоврядування і громадян про факти порушень 
працівниками ГУС у Запорізькій області Закону України «Про запобігання 
корупції» не надходило.  
 

ПОЛІПШЕННЯ УМОВ ПРАЦІ 
 

Створення гідних умови праці та, як наслідок, підвищення рівня 

задоволеності персоналу є важливим аспектом діяльності в ГУС у Запорізькій 

області. 

З цією метою протягом 2021 року виконано низку заходів, а саме: 

 проведено ремонтні роботи службових приміщень 4, 5, 7 поверхів, м’якої 
покрівлі даху актової зали в місцях затоплення дощовими водами; 

 здійснено заміну 30 дерев’яних вікон на металопластикові, заміну                 

3 дверей у службових приміщеннях та встановлення протипожежних дверей       

(на виконання припису ДСНС у Запорізькій області); 

 проведено технічне обстеження та електровимірювання заземлення 

ліфтів, технічне обслуговування вогнегасників; 

 проведено спеціальне об’єктове тренування з питань цивільного захисту 

на тему «Дії органів управління та формувань цивільного захисту в умовах 

нестандартної надзвичайної ситуації: пожежа в адміністративній будівлі». 

 придбано бактерицидні лампи для знезараження приміщень; 
 забезпечено працівників засобами дезінфекції та особистої гігієни. 

 


