
Інформація про дотримання вимог антикорупційного законодавства  

у Головному управлінні статистики у I півріччі 2018 року 

 

На виконання рішення колегії Головного управління статистики у 

Дніпропетровській області від 27.02.2018 проведено аналіз дотримання вимог 

антикорупційного законодавства у I  півріччі 2018 року. 

Як свідчить аналіз, порушень вимог законодавства України, а також 

міжнародних нормативно-правових актів у сфері протидії та боротьби з 

корупцією у звітному періоді в Головному управлінні статистики не виявлено. 

Були здійснені організаційні заходи щодо забезпечення подання 

співробітниками Головного управління статистики декларації особи, 

уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування 

(далі –декларація).  

З метою надання методичної допомоги державним службовцям з питань 

заповнення та своєчасного подання електронної форми декларації, в 

Головному управлінні статистики у I кварталі 2018 року проведено 5 семінарів 

для державних службовців, в яких взяли участь 132 особи, у другому кварталі 

2018 року - 12 семінарів за участю 162 осіб. Акцентування занять було 

зроблено на дотриманні окремих положень Закону України "Про запобігання 

корупції" працівниками Головного управління статистики. А саме: 

- застосування на практиці термінів, що наведені в Законі України "Про 

запобігання корупції"; 

- обмеження щодо одержання подарунків; 

- запобігання корупційним та пов’язаним з корупцією 

правопорушенням; 

- фінансовий контроль щодо декларацій осіб, уповноважених на 

виконання функцій держави; 

- запобігання та врегулювання конфлікту інтересів; 

- правила етичної поведінки. 

Порушень в частині несвоєчасного подання або неподання 

працівниками Головного управління статистики декларацій не було. 

Постійно проводилася робота щодо інформування працівників про 

обов’язок 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. 

У Головному управлінні статистики службові розслідування (перевірки) 

з метою виявлення причин та умов, що сприяли вчиненню корупційного 



правопорушення, або невиконання вимог антикорупційного законодавства, не 

проводились, у зв’язку з відсутністю вищезазначених правопорушень. 

У лютому 2018 року на засіданні колегії Головного управління 

статистики було розглянуто питання: "Про дотримання вимог 

антикорупційного законодавства у Головному управлінні статистики у 2017 

році". 

Для інформування громадськості про вжиті заходи щодо запобігання і 

протидії корупції на офіційному веб-сайті Головного управління статистики  

розміщено звіт про проведену роботу з питань запобігання та протидії 

корупції за 2017 рік.  

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". 

У звітному періоді повідомлень про корупційні правопорушення на 

електронну пошту та пряму телефонну лінію не надходило. Постійно 

здійснюється контроль щодо наявності звернень від підприємств, установ , 

організацій, фізичних-осіб підприємців, органів місцевого самоврядування і 

громадян про факти корупції.  

Керівництвом Головного управління статистики у Дніпропетровській  

області створювалися сприятливі умови для надання доступу до публічної 

інформації громадянам, підприємствам, установам та організаціям. Окрім 

того, здійснювався контроль щодо недопущення виникнення конфлікту 

інтересів у структурних та відокремлених підрозділах, дотримання правил 

етичної поведінки, неправомірного прийняття рішень щодо накладання 

адміністративних стягнень. 

У I півріччі 2018 була розпочата робота щодо заміни державним 

службовцям ЕЦП, у зв’язку з закінченням строку їх дії. 

Керівництвом Головного управління статистики проводяться системні 

заходи щодо забезпечення дотримання вимог антикорупційного 

законодавства. Відповідні питання щорічно розглядаються на засіданнях 

колегії Головного управління статистики. Постійно проводяться особисті 

консультації з працівниками Головного управління статистики з питань 

запобігання та виявлення корупції, застосування норм чинного 

законодавства, надається всебічна методична допомога щодо застосування 

антикорупційного законодавства. 

 


