
Звіт 

про проведену роботу в Головному управлінні статистики по 

запобіганню корупції за 2017 рік 

1. Відомості про: 

1) за вказаний період порушень вимог антикорупційного законодавства в 

Головному управлінні статистики у Миколаївській області не зареєстровано; 

2) корупційних ризиків за напрямками діяльності в Головному управлінні 

статистики у Миколаївській області не виявлено, заходи щодо їх усунення чи 

послаблення негативного впливу не вживалися; 

3) інформація про результати проведення спеціальної перевірки щодо осіб, 

які претендують на зайняття посад, пов’язаних з виконанням функцій держави 
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4) з метою дотримання вимог фінансового контролю, 100% державних 

службовців апарату Головного управління та його відокремлених підрозділів 

своєчасно подали декларації осіб уповноважених на виконання функцій держави 

або місцевого самоврядування за 2016 рік; 

З метою надання методичної допомоги державним службовцям з питань 

порядку декларування доходів за 2016 рік, в Головному управлінні статистики 

проведено навчальний семінар для державних службовців, в якому взяли участь 

21 особа. До відокремлених підрозділів направлені відповідні методичні 

рекомендації. 

5) результати участі у проведенні: 

під час проведення юридичної експертизи проектів організаційно-

розпорядчих актів, що видаються Головним управлінням статистики, з метою 

виявлення чинників, що сприяють чи могли б сприяти вчиненню корупційних 

правопорушень не виявлено, заходи щодо усунення корупційних чинників не 

вживались, пропозиції за результатами перевірок щодо усунення виявлених 

корупційних чинників не надавалися;  

службових розслідувань (перевірок) з метою виявлення причин та умов, що 

сприяли вчиненню корупційного порушення, або невиконання вимог 

антикорупційного законодавства не проводилось; 

6) з працівниками Головного управління статистики постійно проводилася 

роз’яснювальна робота щодо додержання нормативно-правових актів з питань 



державної служби, запобігання корупційним діянням та іншим правопорушенням, 

пов’язаних з корупцією. 

2. З метою попередження корупційних правопорушень, ефективної 

організації роботи з цих питань затверджено План заходів Головного управління 

статистики у Миколаївській області з питань запобігання корупції на 2017 рік. 

З метою забезпечення виконання вимог антикорупційного законодавства, 

керівництву внесено пропозиції, які включено до плану заходів Головного 

управління статистики у Миколаївській області з питань запобігання корупції на 

2018 рік.  

3. У зв’язку з відсутністю необхідності, Головне управління статистики та 

відокремлені підрозділи не взаємодіяли з громадськістю з питань запобігання 

корупції. 

4. Працівники Головного управління статистики у Миколаївській області до 

проведення соціологічних досліджень, що проводилися державними та 

недержавними науково-дослідними установами на замовлення органу виконавчої 

влади, з питань поширення корупції не залучалися. 

5. Відомості щодо працівників Головного управління статистики у 

Миколаївській області, притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних 
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6. Керівництвом Головного управління статистики проводяться системні 

заходи щодо забезпечення дотримання вимог антикорупційного законодавства та 

своєчасного вивчення державними службовцями змін до нього. Так у  листопаді 

2017 року 26 державних службовців апарату Головного управління статистики 

взяли участь у короткостроковому семінарі з питань запобігання корупції на базі 

Чорноморського національного університету імені П. Могили..  

Крім того, головним спеціалістом –юрисконсультом та керівником служби 

управління персоналом у грудні 2017 року прийнято участь у тренінгу з питань 

запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, який проводився 

представниками Національного агентства з питань запобігання корупції. 

На веб-сайті Головного управління статистики постійно оновлюється розділ  

«Запобігання проявам корупції», який вміщує: 

- нормативно-правові акти та методичні матеріали з питань протидії корупції; 



- інформацію про виконання вимог Закону України «Про запобігання 

корупції»; 

- План заходів Головного управління статистики з питань запобігання 

корупції на 2018 рік; 

- контактну інформації стосовно осіб, відповідальних за організацію роботи 

щодо запобігання корупції в органах державної статистики області. 

На виконання актів Президента України та Кабінету Міністрів України щодо 

забезпечення відкритості та прозорості у роботі органів державної влади, 

розвитку громадянського суспільства, створення організаційно-правових умов 

реалізації громадянами конституційного права на участь в управлінні державними 

справами та з метою сприяння більш широкому інформуванню населення про 

діяльність місцевих органів державної влади на веб-сайті Головного управління 

статистики постійно оновлюється інформація, завдяки якій користувачі мають 

змогу не тільки оперативно отримати статистичну інформацію про розвиток 

регіону, ознайомитися із щорічним каталогом статистичних видань, а й отримати 

дані про наявність вакансій та дату проведення конкурсів, ознайомитися з 

графіком прийому громадян посадовими особами Головного управління 

статистики у Миколаївській області. 

Відповідно доручення Держстату від 25.01.2016 №24-22/8-16, Головне 

управління статистики щоквартально звітує щодо показників роботи з питань 

запобігання корупції.  

На виконання наказу Головного управління статистики від 16.02.2017 №8 

«Про підвищення кваліфікації працівників Головного управління статистики у 

Миколаївській області у 2017 році» розроблені заходи щодо підвищення 

кваліфікації державних службовців. Окремим напрямком, згідно з навчально-

тематичним планом постійно діючого семінару передбачено детальне вивчення 

антикорупційного законодавства. Так, протягом 2017 року проведено 9 семінарів, 

на яких розглядались питання по запобіганню та протидії корупції. Відповідні 

методичні матеріали направлені до відокремлених підрозділів, в яких проведені 

навчання. 

З метою забезпечення прав громадян на звернення, начальником Головного 

управління 19.12.2017 затверджено Графік участі керівництва в прямій 

телефонній «гарячій лінії» на тему: «Суспільство проти корупції» на 2018 рік, 

який розміщено на веб-сайті Головного управління, а також направлено до 

відокремлених підрозділів для виконання. 
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