
Звіт про проведену роботу із запобігання та виявлення корупції 

в Головному управлінні статистики у Запорізькій області 
у 2021 році 

 

Робота щодо запобігання та виявлення корупції в Головному управлінні статистики у Запорізькій області 
(далі – Головне управління статистики) проводилась відповідно до Плану заходів щодо запобігання корупційним 

або пов’язаним з корупцією правопорушенням на 2021 рік. Протягом 2021 рік усі заходи, направлені на 
попередження та виявлення порушень вимог антикорупційного законодавства, підвищення рівня обізнаності 

працівників Головного управління статистики, суворе додержання законів та неприпустимість вчинення 

корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, виконано в установлені строки та в повному обсязі.  
У 2021 році головним спеціалістом з питань запобігання та виявлення корупції (далі - головний спеціаліст) 

здійснювались заходи з контролю за дотриманням антикорупційного законодавства в Головному управлінні 
статистики: 

проведено антикорупційні експертизи проєктів актів з основної діяльності, адміністративно-господарських та 

кадрових питань, проєктів господарських договорів;  
проведено антикорупційні перевірки 73 потенційних ділових партнерів з метою оцінки можливої наявності 

корупційних ризиків перед укладанням договорів;   
організовано проведення шести спеціальних перевірок стосовно осіб, що претендували на посади, які 

передбачають зайняття відповідального становища. 
Головний спеціаліст протягом 2021 року 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. 

У Головному управлінні статистики особлива увага приділялась питанню запобігання та своєчасному 
виявленню конфлікту інтересів. Зокрема, здійснювався поточний контроль під час візування проєктів актів з 
основної діяльності, адміністративно-господарських та кадрових питань, проводилась роз’яснювальна робота щодо 
вжиття заходів та недопущення будь-якої можливості виникнення конфлікту інтересів, а також обов’язковості 
повідомлення про наявність конфлікту інтересів та шляхи його врегулювання, забезпечувалось обов’язкове 
повідомлення державними службовцями відомостей щодо близьких осіб, які працюють в Головному управлінні 
статистики. За 2021 рік повідомлень від працівників Головного управління статистики щодо наявності конфлікту 
інтересів не надходило.  

Для забезпечення належного рівня знань антикорупційного законодавства працівників Головного управління 
статистики головним спеціалістом проводилась методична, консультаційна та роз’яснювальна робота. Протягом 
2021 року проведено 7 навчальних занять: 

у червні 2021 року проведено 3 заняття на тему: «Антикорупційні обмеження та заборони на державній 
службі». В навчанні прийняло участь 134 державних службовця. Проведено тестування працівників на знання 
данної теми; 

у вересні 2021 року проведено 3 заняття на тему: «Повідомлення про можливі факти корупційних 
правопорушень. Права та гарантії захисту викривачів». Прийняли участь 118 держаних службовця; 

у грудні 2021 року проведено 1 заняття для керівників структурних підрозділів на тему «Зміни в 
антикорупційному законодавстві у 2021 році». Текст заняття розміщено на робочому сервері Головного управління 

статистики для ознайомлення працівників. 
З метою підвищення рівня знань щодо питань електронного декларування та інших вимог фінансового 

контролю 171 державний службовець Головного управління статистики пройшли навчання на платформі онлайн-

курсів Prometheus, курс «Просто про е-декларування».  
Проводилось ознайомлення нових працівників Головного управління статистики про встановлені Законами 

України обмеження, пов’язані з прийняттям на державну службу та її проходженням (з оформленням бланку 
«Попередження») та з Порядком повідомлення службовими особами Головного управління статистики про 
наявність реального та/або потенційного конфлікту інтересів. 

Підготовлено пам’ятки для держслужбовців з основних питань антикорупційного законодавства та 

ознайомлено з ними працівників Головного управління статистики.  
За результатами моніторингу змін діючого законодавства та роз’яснень НАЗК постійно оновлювались 

інформаційні матеріали з питань запобігання та виявлення корупції на робочому сервері Головного управління 
статистики у каталозі: \\SRV-REG-FS23-05\ out\ АнтиКорупційна Діяльність\. 

На офіційному вебсайті Головного управління статистики у розділі «Запобігання проявам корупції» оновлено 

матеріали за темами «Обмеження, пов’язані з проходженням державної служби, та відповідальність за їх 
порушення» та «Електронне декларування». 

Надавались роз’яснення та консультаційна допомога в заповненні декларацій під час індивідуальних 
звернень працівників Головного управління статистики.  

Керуючись частиною 1 статті 512 Закону України «Про запобігання корупції» у 2021 році здійснювалась 
перевірка фактів подання електронних декларацій державними службовцями, які працюють або працювали та 

звільнилися в Головному управлінні статистики. За результатами перевірки встановлено, що усі суб’єкти 

декларування Головного управління статистики вчасно подали декларації. 
Відповідно до плану робіт колегії Головного управління статистики питання щодо стану виконання вимог 

антикорупційного законодавства розглядались на засіданнях: 

file://SRV-REG-FS23-05/%20out/%20АнтиКорупційна%20Діяльність/


29.01.2021 – «Щодо проведеної роботи із запобігання та виявлення корупції в Головному управлінні 

статистики у Запорізькій області у 2020 році» 
26.04.2021 - «Щодо виконання державними службовцями Головного управління статистики у Запорізькій 

області вимог фінансового контролю в частині електронного декларування». 

Постійно здійснювався контроль щодо наявності звернень від підприємств, установ, організацій, органів 
місцевого самоврядування і громадян про факти порушень працівниками Головного управління статистики Закону 

України «Про запобігання корупції». Протягом 2021 року головному спеціалісту відповідних звернень та 
повідомлень не надходило.  
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