
 

ЗВІТ 

про проведену роботу головним спеціалістом з питань запобігання та 

виявлення корупції Головного управлінні статистики у Черкаській області 

у 2018 році 
   

На виконання Закону України «Про запобігання корупції», нормативно-

правових актів з питань антикорупційного законодавства, Плану заходів щодо 

запобігання корупції в Головному управлінні статистики у Черкаській області 

на 2018 рік, протягом минулого року вживались превентивні заходи щодо 

запобігання та виявлення корупції.  

На засіданні колегії Головного управління статистики у Черкаській 

області (далі - Головного управління статистики) 25.01.2018 року розглянуто 

звіт про проведену роботу головним спеціалістом з питань запобігання та 

виявлення корупції Головного управління статистики у 2017 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 2017 рік, у т.ч. підлеглими працівниками, шляхом заповнення на 

офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції 

(далі – НАЗК), за формою, що ним визначена. 

Для можливості заповнення декларації державним службовцям категорії 

«В» видані електронні цифрові підписи (далі - ЕЦП) отримані від АЦСК ІДД 

ДФС, паролі для складення, подання декларацій в електронному вигляді та 

інструкцію з користування ЕЦП. Впродовж літа - осені 2018 року ЕЦП були 

оновлені, з метою їх використання для складення, подання декларацій в 

електронному вигляді за 2019 рік. 

З метою надання допомоги щодо заповнення декларацій, впродовж січня-

березня 2018 року проводилась роз’яснювальна робота щодо вимог та порядку 

заповнення електронної декларації. 

Відповідно до вимог статті 45 Закону України «Про запобігання корупції» 

180 державних службовців категорії «Б», «В» Головного управління статистики 

вчасно подали декларацію за 2017 рік.  

Крім того, із п’яти осіб, які припинили діяльність, пов’язану з виконанням 

функцій держави станом на 31.12.2017 року, декларації за 2017 рік подали двоє 

осіб.  

Троє осіб, які припинили діяльність, пов’язану з виконанням функцій 

держави, станом на 31.12.2017 року, та були зобов’язані подати декларації за 

2017 рік, у встановлений строк (до 01.04.2018), їх не подали, про що у 

встановленій формі повідомлено НАЗК. Також, 1 особою (працівником) не було 

завчасно повідомлено про суттєву зміну свого майнового стану, про що також 

повідомлено НАЗК. 

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 2018 рік та Плану-графіку оновлення 

матеріалів веб-сайту Головного управління статистики на 2018 рік, на 

офіційному веб-сайті Головного управління статистики (www.ck.ukrstat.gov.ua) 
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розміщений та постійно оновлюється розділ з антикорупційної тематики 

«Запобігання проявам корупції», в якому наявні наступні рубрики: 

- нормативно-правові акти та методичні матеріали з питань протидії 

корупції; 

- рішення НАЗК щодо декларування, роз'яснення, порядки тощо; 

- спеціальні обмеження щодо осіб, уповноважених на виконання 

функцій держави або місцевого самоврядування; 

- методичні рекомендації щодо запобігання та врегулювання конфлікту 

інтересів; 

- участь громадськості з заходах щодо запобігання корупції; 

- план заходів Головного управління статистики щодо запобігання 

корупції на 2018 рік; 

- звіти про проведену роботу з питань запобігання та виявлення корупції 

у Головному управлінні статистики; 

- повідомлення про факт корупції. 

На офіційному веб-сайті Головного управління статистики у розділі 

«Рішення Національного агентства з питань запобігання корупції щодо 

декларування, роз’яснення, порядки тощо» розміщено наступні публікації: 
-     Розпочався черговий етап е-декларування! 

-   Роз'яснення щодо застосування окремих положень Закону України «Про 

запобігання корупції» стосовно заходів фінансового контролю 

-    Навчальне відео із заповнення декларацій у системі «Єдиного державного 

реєстру осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого 

самоврядування» та повідомлення про суттєві зміни в майновому стані 

-  Роз'яснення для суб'єктів декларування,  
про що відповідна інформація доведена до керівників структурних та 

відокремлених підрозділів. 

У 2018 році у період з 11.04.2018 по 25.04.2018 на підставі подання 

Черкаської місцевої прокуратури спеціально створеною комісією проведено 

службове розслідування (перевірка) за фактом порушення заступником 

начальника відділу обробки даних статистики сільського господарства та 

навколишнього середовища  Бойко Л.Є. вимог ч. 2 ст. 52 Закону України «Про 

запобігання корупції» щодо завчасного повідомлення про суттєві зміни 

майнового стану суб’єкта декларування.  

Постановою Апеляційного суду Черкаської області від 24.05.2018 

скасовано постанову Придніпровського районного суду м. Черкаси відносно 

Бойко Л.Є. про притягнення її до адміністративної відповідальності за                           

ч. 2 ст. 172-6 КУпАП. Даним судовим рішенням встановлено, що вина                  

Бойко Л.Є. у порушенні вимог ч. 2 ст. 52 Закону України «Про запобігання 

корупції» відсутня, провадження у справі закрите за відсутності у її діях 

інкримінованого їй складу корупційного правопорушення. Враховуючи 

вищевикладене, підстави для порушення дисциплінарного провадження 

http://www.ukrstat.gov.ua/zpk/zmist/npa.htm
http://www.ukrstat.gov.ua/zpk/zmist/npa.htm
http://ck.ukrstat.gov.ua/?p=r_nazk
http://ck.ukrstat.gov.ua/source/arch/2018/obmezenna_2018.pdf
http://ck.ukrstat.gov.ua/source/arch/2018/obmezenna_2018.pdf
http://ck.ukrstat.gov.ua/source/arch/2018/plan_corruption_2018.pdf
http://ck.ukrstat.gov.ua/source/arch/2018/plan_corruption_2018.pdf
https://nazk.gov.ua/news/rozpochavsya-chergovyy-etap-e-deklaruvannya
https://nazk.gov.ua/sites/default/files/roz_yasnennya_20.03.17_docx.docx.pdf
https://nazk.gov.ua/sites/default/files/roz_yasnennya_20.03.17_docx.docx.pdf
https://nazk.gov.ua/video-0
https://nazk.gov.ua/video-0
https://nazk.gov.ua/video-0
https://nazk.gov.ua/rozyasnennya-dlya-subyektiv-deklaruvannya
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відносно Бойко Л.Є. та притягнення її до дисциплінарної відповідальності у 

порядку ст.ст. 64 – 66 Закону України «Про державну службу» відсутні. 

Інших службових розслідувань (перевірок) з метою виявлення  причин та 

умов, що сприяли вчиненню корупційного правопорушення, або невиконання 

вимог антикорупційного законодавства у 2018 році не проводились, у  зв’язку з 

відсутністю звернень підприємств, установ, організацій, громадян чи фізичних 

осіб-підприємців щодо фактів корупції.   

Структурним та відокремленим підрозділам систематично направлялись 

інформаційні листи та доручення щодо дотримання вимог Закону України «Про 

запобігання корупції» та рішень НАЗК. 

На протязі 2018 року з працівниками Головного управління статистики 

регулярно 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.  

Головним спеціалістом з питань запобігання та виявлення корупції 

проводились роз’яснювальні бесіди на теми: «Заповнення декларації особи, 

уповноваженої на виконання функції держави або місцевого самоврядування», 

«Повідомлення про суттєві зміни майнового стану суб’єкта декларування».  

Для підвищення рівня знань та кваліфікації головним спеціалістом з 
питань запобігання та виявлення корупції періодично приймалася участь у 
короткострокових семінарах, відповідно до оголошених тем: «Правові та 
організаційні засади функціонування системи запобігання корупції в Україні. 
Електронне декларування»; « Подання декларацій особами, уповноваженими на 
виконання функцій держави або місцевого самоврядування»; «Відповідальність 
за корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення». 

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 
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.  Упродовж 2018 року 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 2018 році не 

надходили. 

 

 


