
Звіт про проведену роботу  
головним спеціалістом з питань запобігання та виявлення корупції 
Головного управління статистики  у Черкаській області у 2015 році 

 
Порушень вимог законодавства України, а також міжнародних 

нормативно-правових актів у сфері протидії та боротьби з корупцією у 2015 
році серед працівників Головного управління статистики у Черкаській області 
(далі - Головне управління статистики) - не виявлено. 
 Корупційних ризиків за напрямками діяльності Головного  управління 
статистики у звітному періоді - не виявлено. 

Протягом року у Головному управлінні статистики спеціальні перевірки  
не проводилися.  

Відповідно до вимог статті 12 Закону України «Про засади запобігання та 
протидії корупції» всі державні службовці Головного управління статистики у 
Черкаській області (241 особа) своєчасно подали декларації про майно, доходи, 
витрати та зобов’язання фінансового характеру та майновий стан щодо себе та 
членів своєї сімʹї за 2014 рік, про що було проінформовано Державну службу 
статистики України листом № 15-76/27603 від 03.04.2014. З метою надання 
допомоги щодо заповнення декларації з працівниками Головного управління 
статистики проводилась роз’яснювальна робота щодо вимог та порядку 
заповнення декларацій. Випадків відкриття державними службовцями 
валютних рахунків  в установах банків-нерезидентів протягом  2014 року  не 
встановлено. 

Атикорупційна експертиза проектів нормативно-правових актів Головного 
управління статистики не здійснювалась. У  Головному управлінні статистики  
службові розслідування ( перевірки) з метою виявлення  причин та  умов, що 
сприяли вчиненню корупційного правопорушення, або невиконання вимог 
антикорупційного законодавства, у  2015 році не проводились, у зв’язку з 
відсутністю звернень підприємств, установ, організацій, громадян  чи фізичних 
осіб-підприємців щодо фактів корупції.  

У Головному управлінні статистики протягом 2015 року, постійно 
проводилася методично-роз’яснювальна робота , яка полягала в: 
- проведені 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; 
- своєчасному та оперативному проведенні роз’яснень щодо змін до 
законодавства про державну службу та антикорупційного законодавства. 
- регулярному інформуванні про випадки  вчинення корупційних 
правопорушень державними службовцями та посадовими особами місцевого 
самоврядування. 



Протягом року проведено 60 роз’яснювальних бесід на теми: 
«Проведення щорічної оцінки виконання державними службовцями покладених 
на них обов′язків і завдань» та «Заповнення декларацій про майно та доходи, 
витрати і зобов′язання фінансового характеру особами, уповноваженими на 
виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та іншими 
особами»; «Обмеження щодо осіб, які звільнилися з посад або припинили 
діяльність, пов’язану з виконанням функції держави, місцевого 
самоврядування»; «Державна служба в Україні»; «Деякі питання, щодо 
затвердження граничної чисельності працівників апарату та територіальних 
органів виконавчої влади, інших державних органів»; «Закон України «Про 
внесення змін до деяких законодавчих актів України у сфері державної 
антикорупційної політики у зв′язку  з виконанням  Плану дій щодо лібералізації 
Європейським Союзом візового режиму для України»; «Закон України «Про 
запобігання корупції»; «Закон України про очищення влади». 

З метою попередження корупційних правопорушень та злочинів у сфері 
службової діяльності в структурних та відокремлених підрозділах Головного 
управління статистики з кандидатами на заміщення вакантних посад  
здійснювався відповідний комплекс заходів: 
- попередження кандидатів про встановленні законодавством обмеження, 
пов’язанні з прийняттям на державну службу та її проходженням; 
- ознайомлення кандидатів з правилами етичної поведінки державних 
службовців під час виконання ними службових  повноважень та порядком 
притягнення   їх до відповідальності за порушення  таких правил; 
- ознайомлення  кандидатів  із  Загальними правилами поведінки державного 
службовця, які є узагальненням стандартів етичної поведінки, доброчесності із 
запобігання конфлікту інтересів у діяльності державних службовців та способів 
врегулювання конфлікту інтересів. З метою підвищення рівня знань та 
кваліфікації осіб, з питань запобігання та  виявлення  корупції 12 працівників 
Головного управління статистики у Черкаській області  відвідали 
короткостроковий семінар на тему «Запобігання та протидія проявам корупції в 
органах виконавчої влади та місцевого самоврядування», який проводився 
Черкаським обласним центром перепідготовки та підвищення кваліфікації  
працівників органів державної  влади. Керуючись нормами законів України: 
«Про запобігання корупції», «Про засади запобігання та протидії корупції», 
«Про державну службу» та інших нормативних актів. Структурні підрозділи 
ГУС, управління (відділи) статистики у районах продовжують вживати заходи 
щодо запобігання порушення законодавства, добору, розстановки і виховання 
кадрів, додержання вимог законодавства під час просування по службі, 
посилення виконавчої і трудової дисципліни. Керівництвом Головного 
управління статистики, начальниками структурних підрозділів та управлінь 
(відділів) статистики у районах  проводиться індивідуальна виховна робота з 
працівниками органів державної статистики області, спрямована на підвищення 
особистої відповідальності кожного за суворе додержання законів,  фінансової 
дисципліни, збереження державного майна, недопущення використання 
державними службовцями своїх повноважень у корисних цілях, попередження 



корупційних правопорушень, інших порушень законодавства. На колегіях 
Головного управління постійно розглядалися питання щодо дотримання 
антикорупційного законодавства, у тому числі і  питання щодо результатів 
декларування доходів державних службовців ГУС в Черкаській області за 2014 
рік. 

З метою забезпечення виконання вимог антикорупційного законодавства  
керівництвом внесено пропозиції, які включено до плану заходів Головного 
управління статистики у Черкаській області з питань запобігання та протидії 
корупції на 2015 рік. На засіданнях колегії  Головного  управління  статистики  
протягом  2015 року, були розглянуті  питання щодо стану  виконання заходів 
щодо запобігання та виявлення корупції в Головному управлінні статистики у 
Черкаській області, дотримання Законів України «Про державну службу», «Про 
запобігання корупції» та  «Про засади та протидії корупції»  державними 
службовцями  та посадовими особами Головного  управління статистики 
дотримання норм етики та поведінки державних службовців, а також 
службовців, а також інші питання що стосуються урегулювання  конфлікту  
інтересів та отримання неправомірної вигоди. 

З метою підвищення ефективності роботи Головного управління 
статистики у Черкаській області у сфері запобігання та протидії корупції  
проводиться постійна  щомісячна пряма телефонна лінія на тему «Боротьба з 
корупцією» кожної другої середи місяця з 15.00 год. до 17.00 год. Станом на 
0131.12.2015  звернень, скарг чи пропозицій не надходило. 

Для забезпечення реалізації права  громадян  на одержання  інформації за 
результатами  проведення заходів щодо запобігання та виявлення корупції, 
забезпечення відкритості, доступності та достовірності такої інформації на 
офіційному веб-сайті Головного управління статистики у  Черкаській області     
(www.ck.ukrstat.gov.ua) на розділі «Запобігання проявам корупції» 
розміщувалася  інформація  з антикорупційної тематики. 

Станом на 31.12.2015 на електронну скриньку Головного управління 
статистики у  Черкаській області повідомлень від підприємств, установ, 
організацій та громадян про факти, що свідчать про вчинення корупційних 
правопорушень посадовими особами - не надходило. 

Працівники Головного управління статистики у Черкаській області до 
проведення соціологічних досліджень з питань поширення корупції не 
залучались. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Відомості про працівників Головного управління статистики у 
Черкаській області, притягнутих до відповідальності за вчинення 

корупційних правопорушень. 
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Важливим профілактичним заходом на шляху запобігання проявам 

корупції  є перевірка роботи відокремлених підрозділів Головного управління 
статистики у Черкаській області щодо додержання законодавства з питань 
державної служби, запобігання та  протидії корупції і надання практичної та 
методичної допомоги з цих питань. 

Керівництво акцентувало увагу на дотриманні антикорупційного 
законодавства України та   добросовісному виконанні своїх службових 
обов’язків працівниками Головного управління статистики у Черкаській 
області, створювало сприятливі умови для надання доступу для публічної 
інформації громадянам, підприємствам, установам та організаціям, 
удосконалюються механізми надання адміністративних послуг. 

Окрім того здійснювався контроль з недопущення виникнення конфлікту 
інтересів у  структурних та відокремлених підрозділах, дотримання правил 
етичної поведінки, неправомірного прийняття рішень щодо накладення 
адміністративних стягнень. 

Отже,  у Головному управлінні  статистики у Черкаській області 
протягом року приділялася особлива увага контролю за дотриманням вимог 
антикорупційного законодавства та запобігання проявам корупції серед 
працівників головного управління, а також надається всебічна методична 
допомога щодо застосування та дотримання антикорупційного законодавства. 

 
Головний спеціаліст  
з питань запобігання 
та виявлення корупції                                                                 Т.Я. Крикливенко 
 
 

 


