Інформація про дотримання вимог антикорупційного законодавства
у Головному управлінні статистики
у 2020 році
Робота щодо запобігання та виявлення корупції в Головному управлінні
статистики у Дніпропетровській області (далі – ГУС) проводилася відповідно
до Плану заходів щодо запобігання корупції в ГУС на 2020 рік. Протягом
звітного періоду всі заходи, направлені на попередження та виявлення
порушень вимог антикорупційного законодавства, підвищення особистої
відповідальності працівників та неприпустимості вчинення корупційних або
пов’язаних з корупцією правопорушень, виконано в установлені строки та в
повному обсязі.
Корупційні ризики ідентифіковані та знаходяться під постійним наглядом,
з метою контролю їх впливу на діяльність ГУС.
Здійснено організаційні заходи щодо забезпечення подання державними
службовцями ГУС декларацій особи, уповноваженої на виконання функцій
держави або місцевого самоврядування (далі – декларація). З метою
надання методичної допомоги суб’єктам декларування з питань заповнення
та своєчасного подання декларацій за 2019 рік організовані семінари для
суб’єктів декларування.
Було проведено 7 семінарів за участю 201 особи. Акцентування занять
було зроблено на дотриманні окремих положень Закону України "Про
запобігання корупції" працівниками ГУС в частині порядку реєстрації в
системі е-декларування, заповнення та технічних особливостей окремих
розділів декларації, розгляду прикладів реальних ситуацій та застосування
їх на практиці, типових помилок. Особливу увагу було приділено змінам у
законодавстві, які відбулися наприкінці 2019 р. та під час декларування у І
кварталі 2020 року.
За результатами проведеної перевірки своєчасності подання декларацій
за 2019 рік державними службовцями ГУС випадків неподання чи
несвоєчасного подання декларацій не виявлено.
Постійно проводились особисті консультації з працівниками ГУС з питань
запобігання та виявлення корупції, застосування норм
чинного
законодавства, надавалася всебічна методична допомога щодо застосування
антикорупційного законодавства.
Здійснювалась роз’яснювальна 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 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 I кварталі 2020 р. було проведено анкетування серед працівників
Головного управління статистики. Мета анкетування полягала у визначенні
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найкращого формату поширення інформації щодо запобігання корупції та
визначення рівня відповідності інформації, розміщеної
на мережевому
ресурсі, отриманої під час семінарів та особистих консультаціях.
Зі 106 опитуваних 63% працівників визначили найкращим форматом
проведення семінарів, на думку 77% працівників інформація, що розміщена
на мережевому
ресурсі, отримана під час семінарів та особистих
консультацій, повністю відповідає їх потребам.
Взаємодія з громадськістю з питань запобігання та виявлення корупції
відбувалась шляхом постійного оновлення рубрики "Запобігання проявам
корупції" на офіційному вебсайті Головного управління статистики, у розділі
"Повідомити про факт корупції". Також на сайті було розміщено звіт про
проведену роботу з питань запобігання та протидії корупції за перше
півріччя 2020 року.
Повідомлень про корупційні правопорушення на електронну пошту та
пряму телефонну лінію у звітному періоді не надходило. Постійно
здійснювався контроль щодо наявності звернень від підприємств, установ,
організацій,
фізичних-осіб
підприємців,
органів
влади,
місцевого
самоврядування і громадян про факти корупції.

