
Показники роботи з питань запобігання та виявлення корупції 

в Головному управлінні статистики у Полтавській області 

за 2020 рік 

 

Робота щодо запобігання та виявлення корупції в Головному управлінні 

статистики у Полтавській області проводилася відповідно до плану заходів 

Головного управління статистики у Полтавській області щодо запобігання та 

виявлення корупції на 2020 рік. Всі заходи, направлені на попередження та 

виявлення порушень вимог антикорупційного законодавства, підвищення 

особистої відповідальності працівників та неприпустимість вчинення 

корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, виконано в 

установлені строки та в повному обсязі. 

Головним спеціалістом з питань запобігання та виявлення корупції (далі – 

головний спеціаліст) постійно проводилася роз’яснювальна робота серед 

державних службовців з питань дотримання антикорупційного законодавства. 

На офіційному вебсайті Головного управління статистики та в мережевій 

папці загального доступу CORUP\\Network протягом 2020 року оновлювалися 

та розміщувалися методичні матеріали з питань протидії корупції, роз’яснення 

окремих положень нормативно-правових актів, методичні рекомендації з 

питань запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, нові роз’яснення 

НАЗК з питань декларування, пам’ятки щодо заборон і обмежень для 

державних службовців згідно Закону України “Про запобігання корупції”. 

Головним спеціалістом підготовлено та проведено семінарські заняття з 

працівниками Головного управління статистики, на яких обговорювалися такі 

питання: 

 “Правила заповнення форми повідомлення про суттєві зміни в 

майновому стані суб’єкта декларування”; 

 “Зміни в декларуванні з 2020 року”; 

 “Декларування купівлі та обміну валюти на суму більше 50 

прожиткових мінімумів”; 

 “Повні перевірки декларацій. Комунікації суб’єкта декларування з 

НАЗК”; 

 “Механізм повідомлення про можливі факти корупційних або 

пов’язаних з корупцією правопорушень”. 

Головним спеціалістом аналізувалися та візувалися проєкти наказів з 

основної діяльності Головного управління статистики, адміністративно-

господарських та кадрових питань на предмет наявності в них чинників, 

сприятливих для вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією 

правопорушень, та з метою вжиття відповідних заходів у разі їх виявлення. У 

результаті експертизи корупціогенних чинників не виявлено. 

Головний спеціаліст протягом року проводила перевірку тендерної 

документації та брала участь у засіданнях тендерного комітету з метою 

виявлення корупційних ризиків чи порушень антикорупційного законодавства. 

Проєкти договорів були доповнені антикорупційними умовами. 
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Надавалася консультативна та методична допомога в заповненні 

декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого 

самоврядування: 

 щорічної за 2019 рік – працівникам структурних підрозділів 

Головного управління статистики (161 особа); 

 після звільнення – особам, які звільнилися або іншим чином 

припинили діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави у 2019 році 

(62 особи); 

 перед звільненням – особам, які припинили діяльність, пов’язану з 

виконанням функцій держави, протягом 2020 року (8 осіб). 

У 2020 році е-декларацію можна було подати протягом 5 місяців, з 1 

січня по 31 травня включно. Перевіривши факт подання державними 

службовцями Головного управління статистики декларації особи, 

уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, 

за 2019 рік, випадків неподання чи несвоєчасного подання не виявлено. 

Головним спеціалістом здійснювався контроль за поданням декларацій 

суб’єктами декларування, які припиняли діяльність, пов’язану з виконанням 

функцій держави, за період, не охоплений раніше поданими деклараціями 

(перед звільненням). Порушень вимог фінансового контролю не було. 

Відповідно до плану роботи колегії Головного управління статистики 

питання щодо стану виконання вимог антикорупційного законодавства та 

попередження корупційних правопорушень розглядалися на засіданнях: 

–  26.03.2020 – “Про виконання роботи щодо запобігання та виявлення 

корупції у Головному управлінні статистики у Полтавській області за 2019 рік”; 

–  24.09.2020 – “Про виконання роботи щодо запобігання та виявлення 

корупції у Головному управлінні статистики у Полтавській області за І півріччя 

2020 року”. 

Постійно здійснювався контроль щодо наявності звернень від 

підприємств, установ, організацій, фізичних осіб-підприємців, органів 

місцевого самоврядування і громадян про факти порушень працівниками 

Головного управління статистики Закону України “Про запобігання корупції”. 

Протягом 2020 року головному спеціалісту відповідних звернень та 

повідомлень про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією 

правопорушень чи інших порушень Закону України “Про запобігання корупції” 

працівниками Головного управління статистики не надходило. 

З метою забезпечення виконання вимог антикорупційного законодавства 

23 грудня 2020 року затверджено План заходів Головного управління 

статистики у Полтавській області щодо запобігання і протидії корупції на 

2021 рік. 


