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Головне управління статистики у Дніпропетровській області (далі – ГУС) на 

виконання Закону України "Про запобігання корупції" (далі – Закон), 

нормативно-правових актів запобігання та протидії корупції, плану заходів щодо 

запобігання корупції у Головному управлінні статистики на 2022 рік та в межах 

компетенції забезпечує вжиття заходів, які є необхідними  та обґрунтованими 

для запобігання та  виявлення проявам корупції  та послаблення негативного 

впливу корупційних ризиків в діяльності ГУС.  

Основні зусилля були направлені на попередження та виявлення порушень 

вимог антикорупційного законодавства, підвищення особистої відповідальності 

працівників та неприпустимості вчинення корупційних або пов’язаних з 

корупцією правопорушень. 

Здійснено організаційні заходи щодо забезпечення подання державними 

службовцями ГУС декларації 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 2021 рік, організовано та проведено 8 

семінарів для державних службовців ГУС. Кількість державних службовців, які 

були присутні на семінарах, становила 174 особи, що складає понад 75% 

державних службовців згідно з штатним розписом. 

Під час занять акцент було зроблено на дотриманні окремих положень 

Закону України "Про запобігання корупції" у 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, методичних рекомендацій 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. Особливу увагу було приділено змінам у 

чинному законодавстві. 

Упродовж року 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 



2 

 

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 півріччі  2022 р. було проведено анкетування серед працівників 

Головного управління статистики. Мета анкетування полягала у визначенні 

найкращого формату поширення інформації щодо запобігання корупції та 

визначення рівня відповідності інформації, розміщеної  на мережевому ресурсі, 

отриманої під час семінарів та особистих консультацій.  

Взаємодія з громадськістю з питань запобігання та виявлення корупції у 

Головному управлінні статистики відбувалась шляхом постійного оновлення 

рубрики "Запобігання проявам корупції"  на офіційному вебсайті Головного 

управління статистики, у розділі "Повідомити про факт корупції". Також на 

вебсайті розміщено звіт про проведену роботу з питань запобігання та протидії 

корупції за 2021 рік. 

Корупційні ризики ідентифіковані та знаходяться під постійним наглядом з 

метою контролю їх впливу на діяльність ГУС. 

Випадків порушень вимог антикорупційного законодавства державними 

службовцями  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.  

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, місцевих органів державної влади, органів місцевого 

самоврядування і громадян про факти корупції.  

 

 

 

 


