
ЗВІТ 

 про проведену роботу головним спеціалістом з питань запобігання та 

виявлення корупції Головного управління статистики  у Черкаській 

області у 2016 році 

 

 

На виконання Законів України «Про запобігання корупції», «Про засади 

запобігання та протидії корупції», нормативно-правових актів з питань 

запобігання корупції у Головному управлінні статистики у Черкаській області 

(далі - Головне управління статистики) постійно проводилась робота щодо 

недопущення корупційних проявів. 

Порушень вимог законодавства України у сфері запобігання корупції 

серед працівників Головного управління статистики у 2016 році не допущено. 

 Відповідно до вимог статті 12 Закону України «Про засади запобігання та 

протидії корупції» 195 державних службовців Головного управління 

статистики своєчасно подали декларації про майно, доходи, витрати та 

зобов’язання фінансового характеру за 2015 рік (далі - декларація), копії 

направлені до Державної фіскальної служби України. Крім цього, до Державної 

фіскальної служби України направлено копії декларацій державних службовців 

які звільнилися чи іншим чином припинили державну службу. 

 Станом на 01.04.2016 до Головного управління статистики не подали 

декларації шість осіб, які  звільнилися протягом 2015 року. Головним 

управлінням статистики дані особи повідомлені про зобов'язання подати 

декларацію. Про факти неподання декларацій Головне управління статистики 

повідомило Прокуратуру Черкаської області. З метою надання допомоги по 

заповненню декларації з працівниками Головного управління статистики 

проводилась відповідна роз’яснювальна робота.  

 Державні службовці, які звільнились або іншим чином припинили 

діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави упродовж 2016 року 

вчасно подали декларації за період, не охоплений раніше поданими 

деклараціями,  копії направлені до Державної фіскальної служби України. 

 На засіданні колегії Головного управління статистики 28.01.2016 

розглянуто питання про стан виконання заходів щодо запобігання та протидії 

корупції в Головному управлінні статистики у Черкаській області у 2015 році. 

На виконання п.1 Рішення № 2 Національного агентства з питань 

запобігання корупції від 10.06.2016 «Про початок роботи системи подання та 

оприлюднення декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави 

або місцевого самоврядування» станом на 30.10.2016 року 59 державних 

службовців категорії «Б» Головного управління статистики своєчасно подали 

електронні декларації осіб, уповноважених на виконання функцій держави або 

місцевого самоврядування за 2015 рік (далі - декларації). У порядку підготовки 

до подання електронних декларацій державними службовцями категорії «В» у 

грудні 2016 року проводилася робота з отримання від АЦСК ІДД ДФС послуг 

електронного цифрового підпису.  



Службові розслідування (перевірки) з метою виявлення  причин та умов, 

що сприяли вчиненню корупційного правопорушення, або невиконання вимог 

антикорупційного законодавства у 2016 році не проводились, у зв’язку з 

відсутністю звернень підприємств, установ, організацій, громадян  чи фізичних 

осіб-підприємців щодо фактів корупції.  

На протязі 2016 року з працівниками 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, 

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. 

- інформуванні про випадки вчинення корупційних правопорушень 

державними службовцями та посадовими особами місцевого самоврядування. 

Проводились роз’яснювальні бесіди на теми: «Проведення щорічної 

оцінки виконання державними службовцями покладених на них обов’язків і 

завдань», «Заповнення декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання 

фінансового характеру», «Обмеження щодо осіб, які звільнилися з посад або 

припинили діяльність, пов’язану з виконанням функції держави, місцевого 

самоврядування». 

Для підвищення рівня знань та кваліфікації осіб, з питань запобігання та  

виявлення корупції працівники Головного управління статистики відвідали 

короткостроковий семінар на тему «Вивчення нового законодавства з питань 

реформування державного управління. Правові та організаційні засади 

функціонування системи запобігання корупції в Україні», регіональну 

інформаційно-просвітницьку кампанію НАЗК та Програми Розвитку ООН 

«Конфлікт інтересів – виявляємо, не допускаємо, врегульовуємо».  

З метою реалізації заходів щодо запобігання і виявлення корупції, 

головний спеціаліст з питань запобігання і виявлення корупції приймав участь 

у роботі конкурсної комісії з відбору кандидатів на заміщення вакантних посад 

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 31.12.2016  звернення, скарги чи пропозицій не надходили. 

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 (www.ck.ukrstat.gov.ua) 

в розділі «Запобігання проявам корупції» розміщувалася інформація з 

антикорупційної тематики. 

http://www.ck.ukrstat.gov.ua/


Станом на 31.12.2016 на електронну скриньку Головного управління 

статистики у Черкаській області повідомлення від підприємств, установ, 

організацій та громадян про факти, що свідчать про вчинення корупційних 

правопорушень посадовими особами  - не надходили. 

 

 


