
Звіт про проведену роботу головного спеціаліста з питань запобігання  

та виявлення корупції Головного управління статистики у 

Дніпропетровській області за 2018 рік 

 

На виконання Закону України "Про запобігання корупції", нормативно-

правових актів з питань запобігання і протидії корупції, Плану заходів на 2018 

рік, в Головному управлінні статистики протягом 2018 року здійснювалися 

антикорупційні заходи з питань запобігання, виявлення та протидії проявам 

корупції. 

 

У Головному управлінні статистики протягом звітного періоду постійно 

проводилась методично-роз’яснювальна робота серед державних службовців 

структурних та відокремлених підрозділів, зокрема, значну увагу було 

приділено "Роз’ясненням щодо застосування окремих положень Закону України 

"Про запобігання корупції" стосовно заходів фінансового контролю, 

спеціальним обмеженням щодо осіб, уповноважених на виконання функцій 

держави або місцевого самоврядування, методичним рекомендаціям з питань 

запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у діяльності осіб, 

уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, 

та прирівняних до них осіб, правил етичної поведінки, техничним питанням 

заповнення декларацій, отриманню та роботі з ЕЦП. Матеріали із зазначених 

питань додатково розміщено на мережевому ресурсі для ознайомлення усіх 

працівників.  
 

Також здійснювалися системні заходи профілактично-роз’яснювального 

характеру, які були спрямовані на формування сталого усвідомлення 

неприпустимості вчинення правопорушень, пов’язаних з корупцією, 

підвищення особистої відповідальності, дотримання вимог антикорупційного 

законодавства, недопущення використання державними службовцями своїх 

повноважень в корисливих цілях.  

З цією метою в  звітному періоді було проведено 22 семінари. 

 

          В межах підготовки до чергового етапу декларування протягом ІІІ та ІV 

кварталів 2018 було проведено роботу щодо заміни ЕЦП всіх працівників 

Головного управління у звязку із закінченням строку дії. Таким чином було 

згенеровано, активовано та переоформлено в особистому кабінеті декларанта 

361 ЕЦП.  

 

Питання дотримання вимог антикорупційного законодавства 

розглядалися на нарадах та засіданнях колегії. Так, 28.11.2018, було 

заслуховано дотримання вимог антикорупційного законодавства державними 

службовцями Головного управління статистики за I півріччя 2018 року. 
          



  

Всі державні службовці Головного управління статистики своєчасно 

подали декларації за 2017 рік за формою, що визначено Національним 

агентством з питань запобігання корупції. 

Протягом 2018 року у Головному управлінні статистики встановлено 1 

випадок несвоєчасного подання декларації перед звільненням. У відповідності 

до вимого законодавства за даним фактом  було проінформовано НАЗК. 

Інших випадків порушення вимог антикорупційного законодавства не 

зафіксовано, обвинувальних вироків або постанов за корупційні 

правопорушення не надходило, службових розслідувань (перевірок) з метою 

виявлення причин та умов вчинення корупційного правопорушення або 

невиконання вимог антикорупційного законодавства не проводилось.  

 

Для інформування громадськості на веб-сайті Головного управління 

статистики постійно оновлюється розділ "Запобігання проявам корупції" 

("Діяльність Головного управління/ Запобігання проявам корупції"), в якому 

розміщено нормативно-правові акти та методичні матеріали з питань 

запобігання корупції, а також інформація зворотного зв’язку. 
  

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 до 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.  

 

 


