
 

ЗВІТ 

про проведену роботу головним спеціалістом з питань запобігання та 

виявлення корупції Головного управлінні статистики у Черкаській області 

у 2019 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 2019 рік, протягом минулого року регулярно вживались превентивні заходи 

щодо запобігання та виявлення корупції. 

За 12 місяців 2019 року повідомлень до правоохоронних органів про 

факти корупційних правопорушень не передавалися за відсутності таких 

фактів. Працівники Головного управління на протязі 12 місяців 2019 року до 

дисциплінарної відповідальності не притягалися. 

У процесі ознайомлення з проектами організаційно – розпорядчих 

документів, що видавалися Головним управлінням за 12 місяців 2019 року 

корупційних ризиків (чинників) не виявлено. 

З метою надання допомоги щодо заповнення декларацій, впродовж січня-

березня 2019 року систематично проводилась роз’яснювальна робота щодо 

вимог та порядку заповнення електронної декларації. 

Відповідно до вимог статті 45 Закону України «Про запобігання 

корупції» 178 державних службовців категорії «Б», «В» Головного управління 

статистики станом на 01.04.2019 вчасно подали свої декларації за 2018 рік. 

Фактів порушення строків подання декларацій не виявлено. 

Крім цього, декларації за 2018 рік у строк до 01.04.2019 також подали 5 

осіб, які припинили діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави станом 

на 31.12.2018 року.  
Одна особа, яка припинила діяльність, пов’язану з виконанням функцій 

держави протягом 2019 року, та зобов’язана була  подати декларацію за 2018 

рік у день свого звільнення (28.02.2019), таку декларацію подала із запізненням, 

03.03.2019. Про вказаний факт повідомлено НАЗК (відносно Абдулаєвої Л.М.). 

Відомостей про притягнення вказаної особи до встановленої законом 

відповідальності на адресу Головного управління статистики у Черкаській 

області не надходило. 

У зв’язку із затвердженням головою Держстату 23.12.2019 структури та 

штатного розпису Головного управління статистики у Черкаській області, а 

також припиненням на підставі наказу Держстату № 430 від 21.12.2019 

відокремлених підрозділів Головного управління статистики, 31.12.2019, 

відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 87 Закону України «Про державну службу»,  

проведено вивільнення 36 працівників Головного управління статистики у 

Черкаській області, які обіймають посади, пов’язані з виконанням функцій 

держави. Усі звільнені свої електронні декларації (перед звільненням) подали 

вчасно. 

На протязі 2019 року з працівниками Головного управління статистики 

регулярно проводилася методично - роз’яснювальна робота, яка полягала в:  
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- 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».  

За 12 місяців 2019 року проведено 73 роз’яснювальні бесіди, лекції – 

семінари із 178 працівниками Головного управління щодо дотримання вимог, 

заборон та обмежень, передбачених Законом України «Про запобігання 

корупції». 

Планові та позапланові перевірки дотримання вимог антикорупційного 

законодавства за 12 місяців 2019 року не проводилися.  

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 2019 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 2019 році не 

надходили.  

 

 

  

 


