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У I півріччі п.р. у Головному управлінні статистики порушень 

працівниками вимог законодавства України, а також міжнародних нормативно-

правових актів у сфері протидії та боротьби з корупцією та корупційних ризиків 

за напрямками діяльності не виявлено. 

За завданням Держстату, у січні 2017р. робочою групою були визначені та 

оцінені корупційні ризики за напрямками діяльності Головного управління 

статистики. Відповідна інформація була направлена Голові Держстату. 

Головним спеціалістом з питань запобігання та виявлення корупції були 

здійснені організаційні заходи щодо забезпечення подання співробітниками 

Декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого 

самоврядування  (далі – Декларація). Порушень в частині несвоєчасного подання 

або неподання працівниками Головного управління статистики декларації не 

зафіксовано. Водночас, було проінформовано Національне агентство з питань 

запобігання корупції по 3 фактах неподання Декларацій працівниками Головного 

управління статистики, які звільнились у 2016 році.  

Постійно проводиться робота щодо інформування працівників про 

наявність обов’язку суб’єктів декларування, які звільняються або іншим чином 

припиняють діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави або місцевого 

самоврядування, подати Декларацію за період, не охоплений раніше поданими 

деклараціями. А також роз’яснювальна робота щодо необхідності повідомлення 

Національного агентства з питань запобігання корупції суб’єктами декларування 

про суттєві зміни у майновому стані  та про відкриття валютного рахунка в 

установі банку-нерезидента. 

Наразі здійснюються підготовчі організаційні заходи щодо забезпечення 

подання співробітниками Декларації у 2018 році.  

У Головному управлінні статистики службові розслідування ( перевірки) з 

метою виявлення причин та умов, що сприяли вчиненню корупційного 

правопорушення, або невиконання вимог антикорупційного законодавства, у  I 

півріччі 2017 не проводились у зв’язку з відсутністю зафіксованих 

вищезазначених правопорушень; 

  

Упродовж звітного періоду постійно проводилась методично-

роз’яснювальна робота, яка полягала в наступному: 



- надання консультативної допомоги працівникам структурних та 

відокремлених підрозділів Головного управління статистики з питань 

дотримання антикорупційного законодавства та змін до законодавства про 

державну службу. Так, за звітний період було проведено 4 семінари, участь в 

яких взяло понад 150 співробітників. Для працівників відокремлених підрозділів 

консультативна допомога надавалася по телефону і засобами електронної пошти; 

- проведення системних заходів профілактично-роз’яснювального 

характеру з державними службовцями і посадовими особами, які спрямовані на 

формування сталого усвідомлення неприпустимості вчинення корупційних діянь 

та інших видів правопорушень, підвищення особистої відповідальності, суворе 

додержання законів, недопущення використання державними службовцями 

своїх повноважень у корисливих цілях. 

Взаємодія з громадськістю з питань запобігання та виявлення корупції 

відбувається шляхом постійного оновлення рубрики "Запобігання проявам 

корупції" на офіційному веб-сайті Головного управління статистики, де створено 

розділ "Повідомити про факт корупції". В даному розділі вказано номер 

телефону та адреса електронної пошти відповідальної особи, яку можна 

повідомити про корупційні правопорушення, вчинені працівниками Головного 

управління, а також матеріали інформаційного змісту. 

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 08.12.2009 № 1338 

"Про заходи щодо посилення протидії корупції", постійно здійснюється 

контроль щодо наявності звернень від підприємств, установ, організацій, 

фізичних-осіб підприємців, органів місцевого самоврядування і громадян про 

факти корупції. У звітному періоді повідомлень про корупційні правопорушення 

на електронну пошту та пряму телефонну лінію не надходило.  

Керівництвом Головного управління статистики створюються сприятливі 

умови для надання доступу для публічної інформації громадянам, 

підприємствам, установам та організаціям. Окрім того, здійснюється контроль 

стосовно недопущення виникнення конфлікту інтересів у структурних та 

відокремлених підрозділах, дотримання правил етичної поведінки, 

неправомірного прийняття рішень щодо накладення адміністративних стягнень, 

недопущення використання державними службовцями своїх повноважень у 

корисливих цілях. Значна увага приділяється моніторингу ЗМІ щодо 

корупційних діянь та інших видів правопорушень у Головному управлінні 

статистики. 

З метою недопущення виникнення реального чи потенційного конфлікту 

інтересів була розроблена Пам’ятка щодо дій працівників у випадку 

встановлення конфлікту інтересів та проведена робота стосовно ознайомлення 

всіх працівників під розпис. 

Проектів нормативно-правових актів, організаційно-розпорядчих 

документів для виявлення причин, що призводять чи можуть призвести до 

вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, до головного 

спеціаліста з питань запобігання та виявлення корупції у звітному періоді не 

надходило.  



У відповідності до затвердженого плану щодо запобігання корупції у 

Головному управлінні статистики на 2017 рік було проведено анкетування 

працівників. За підсумками анкетування можна зробити висновок про те, що 

працівники чітко усвідомлюють, що корупція є однією з найгостріших та 

негативних проблем сучасного суспільства та фактично підтримують боротьбу з 

корупцією в межах своїх можлівостей.    

Таким чином, у Головному управлінні статистики приділяється особлива 

увага контролю за дотриманням вимог антикорупційного законодавства та 

запобігання проявам корупції серед працівників та надається всебічна методична 

допомога щодо застосування антикорупційного законодавства. 

 

 


