
ЗВІТ 
про проведену роботу головним спеціалістом з питань запобігання та 
виявлення корупції Головного управління статистики  у Черкаській 

області у I півріччі 2017 року 
 
 
 
   

На виконання Закону України «Про запобігання корупції», нормативно-
правових актів з питань антикорупційного законодавства, Плану заходів щодо 
запобігання корупції у Головному управлінні статистики у Черкаській області 
на 2017 рік, постійно проводилась діяльність з питань запобігання та виявлення 
корупції та ослаблення негативного впливу корупційних ризиків.  

На засіданні колегії Головного управління статистики у Черкаській 
області (далі - Головного управління статистики) 26.01.2017 року розглянуто 
звіт про проведену роботу головним спеціалістом з питань запобігання та 
виявлення корупції Головного управління статистики у Черкаській області у 
2016 році на якому керівникам структурних та відокремлених підрозділів 
додатково наголошено на дотриманні термінів подання щорічної декларації 
особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого 
самоврядування (далі - декларація), за минулий 2016 рік, у т.ч. підлеглими 
працівниками, шляхом заповнення на офіційному веб-сайті Національного 
агентства з питань запобігання корупції (далі – Національного агентства), за 
формою, що ним визначена. 

Для можливості заповнення декларації державним службовцям категорії 
«В» 27.01.2017 року видані електронні цифрові підписи (далі - ЕЦП) отримані 
від АЦСК ІДД ДФС, паролі для складення, подання декларацій в електронному 
вигляді та інструкцію з користування ЕЦП. 

З метою надання допомоги щодо заповнення декларацій, впродовж січня-
березня 2017 року проводилась роз’яснювальна робота щодо вимог та порядку 
заповнення електронної декларації. 

Відповідно до вимог статті 45 Закону України «Про запобігання корупції» 
181 державний службовець категорії «Б», «В» Головного управління 
статистикивчасно подав декларацію за 2016 рік. 

Крім того, із 12 осіб які припинили діяльність, пов’язану з виконанням 
функцій держави, станом на 31.12.2016 року та були зобов’язані подати 
декларації наступного за звітним роком, у якому було припинено таку 
діяльність, подали 11 осіб. Одна особа не подала декларацію у зв’язку зі смертю. 

Для забезпечення реалізації права громадян на одержання інформації, 
забезпечення відкритості, доступності та достовірності такої інформації, 
відповідно до Плану заходів щодо запобігання корупції у Головному управлінні 
статистики у Черкаській області на 2017 рік та Плану-графіку оновлення 
матеріалів веб-сайту Головного управління статистики на 2017 рік, на 
офіційному веб-сайті  Головного управління статистики (www.ck.ukrstat.gov.ua) 
розміщений та постійно оновлюється розділ з антикорупційної тематики 
«Запобігання проявам корупції», в якому наявні наступні рубрики: 
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- нормативно-правові акти з питань запобігання і протидії 
корупції; 

- нові вимоги до декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій 
держави або місцевого самоврядування; 

- обмеження, пов’язаніз проходженням публічної служби та 
відповідальність за їх порушення; 

- запобігання конфлікту інтересів; 
- участь громадськості з заходах щодо запобігання корупції; 
- план заходів щодо запобігання корупції у Головному управлінні 

статистики у Черкаській області на 2017 рік; 
- звіт про проведену роботу головним спеціалістом з питань запобігання 

та виявлення корупції Головного управління статистики  у Черкаській 
області у 2016 році; 

- повідомлення про факт корупції. 
На виконання листа Держстату від 27.03.2017 № 24-20/18-17, з метою 

ознайомлення суб’єктів декларування з інформацією Національного агентства 
від 17.03.2017 № 93-01/6954/17 на офіційному веб-сайті Головного управління 
статистики у розділі «Рішення Національного агентства з питань запобігання 
корупції щодо декларування, роз’яснення, порядки тощо» розміщено: 

- порядок формування, ведення та оприлюднення (надання) інформації 
Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на 
виконання функцій держави або місцевого самоврядування, 
затверджений Рішенням Національного агентства з питань запобігання 
корупції від 10.06.2016 № 3, зареєстрований в Міністерстві юстиції 
України 15.07.2016 № 959/29089; 

- роз’яснення щодо застосування окремих положень Закону України 
«Про запобігання корупції» стосовно заходів фінансового контролю, 
затверджене рішенням Національного агентства з питань запобігання 
корупції 11.08.2016 № 3 (із змінами, внесеними рішенням 
Національного агентства від 06.09.2016 № 18, від 30.09.2016 № 57, від 
03.11.2016 № 106); 

- роз’яснення щодо визначення суб’єктів декларування, передбачених 
підпунктом «и» пункту 1 та підпунктом 2, 3 частини першої статті 3 
Закону України «Про запобігання корупції», щодо посадових осіб 
юридичних осіб публічного права; 

- загальні рекомендації при роботі з Єдиним державним реєстром 
декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або 
місцевого самоврядування; 

- роз’яснення щодо заповнення електронної декларації та повідомлення 
про суттєві зміни  в майновому стані, навчальні відеоматеріали із 
заповненням розділів декларації у «Єдиному державному реєстрі 
декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або 
місцевого самоврядування», 

про що відповідна інформація доведена до керівників структурних та 
відокремлених підрозділів. 
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Службові розслідування (перевірки) з метою виявлення  причин та умов, 

що сприяли вчиненню корупційного правопорушення, або невиконання вимог 
антикорупційного законодавства у I півріччі 2017 року не проводились, у  
зв’язку з відсутністю звернень підприємств, установ, організацій, громадян чи 
фізичних осіб-підприємців щодо фактів корупції.   

Порушень вимог законодавства України у сфері запобігання корупції 
серед працівників Головного управління статистики у Iпівріччі 2017 року не 
допущено. 

На протязі Iпівріччі 2017 року з працівниками проводилася методично- 
роз’яснювальна робота, яка полягала в:  

- проведенні 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, 
дотримання антикорупційного законодавства, 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.  

Проводились роз’яснювальні бесіди на теми: «Заповнення декларації 
особи, уповноваженої на виконання функції держави або місцевого 
самоврядування», «Обмеження після припинення діяльності, пов’язаної з 
виконанням функції держави».  

Для підвищення рівня знань та кваліфікації осіб, з питань запобігання та 
виявлення корупції, прийнято участь у короткострокових семінарах на теми: 
«Правові та організаційні засади функціонування системи запобігання корупції 
в Україні. Електронне декларування»; «Електронне декларування доходів 
державних службовців, отриманих у 2016 році. Відповідальність за порушення 
законодавства у сфері декларування доходів. Основні зміни в чинному 
законодавстві». 

Відповідно до плану-графіка підвищення кваліфікації працівників органів 
державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, 
установ і організацій, затвердженого обласною державною адміністрацією, 
обласною радою та погоджено Національним агентством України з питань 
державної служби з 14-16.03.2017 (I сесія) та 15-19.05.2017 (II сесія) на базі 
Черкаського обласного центру перепідготовки та підвищення кваліфікації 
працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, 
державних підприємств, установ і організацій, головний спеціаліст з питань 
запобігання та виявлення корупції підвищив кваліфікацію за професійною 
програмою підвищення кваліфікації державних службовців, посадових осіб 
місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад і успішно пройшов 
підсумкове комплексне тестування з напряму 1501 «Державне управління», за 
результатами отримав відповідне свідоцтво. 

З метою реалізації заходів щодо запобігання і виявлення корупції, 
головний спеціаліст з питань запобігання і виявлення корупції приймав участь в 
роботі конкурсної комісії з відбору кандидатів на заміщення вакантних посад 
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державних службовців в Головному управлінні статистики.   
Для підвищення ефективності роботи Головного управління статистики у 

сфері запобігання корупції, проводилась щомісячна пряма телефонна лінія на 
тему «Боротьба з корупцією» кожної другої середи місяця з 15.00 год. до 17.00 
год. Станом на 30.06.2017 звернення, скарги чи пропозицій не надходили.  

На електронну скриньку Головного управління статистики  повідомлення  
від  підприємств, установ, організацій та громадян про факти, що свідчать про 
вчинення корупційних правопорушень посадовими особами у I півріччі 2017 
року не надходили.  
 
 
 
 
    
  

 


