
Звiт

про проведену роботу в Головному управлiннi статистики по
запобiганню корупцii за 2018 piK

l . Вiдомостi про:

1) за вказаний перiод rrорушень вимог антикорупцiйного законодавства в

Головному управлiннi статистики у Миколаiвськiй областi не зареестровано;

2) корупцiйних ризикiв за напрямками дiяльностi в Головному управлiннi
статистики у Миколаiвськiй областi не виявлено, заходи щодо ix усунення чи
послаблення негативного впливу не вживzIлися;

3) iнформаuiя про результати прове ення спецiальноi перевiрки щодо осiб
якi претендують на зайня,lтя посад, по l'язаних з виконанням функцiй держави

4) З метою дотриNIання вимог фiнансового контролю Bci державнi службовu;
Головного управлiння статистики подали декларацiю особи, уповноваженоi на
виконання функuiй держави або мiсцевого самоврядування за 2017 piK шляхом
заповненЕя вiдповiдних форм на офiцiйному веб-сайтi Нацiона,чьного агентства з

питань запобiгання корупцii;

З метою надання методичноi допомоги для заповнення електронних

декларацiй, було проведено навчаJIьний ceMiHap для державних службовцiв
Головного управлiння; проводилися iндивiдуальнi бесiди з працiвниками щодо
особистоi вiдповiдальностi кожного за додержання вимог чинного законодавства,

фiнансово-бюджетноi та виконавчоi дисциплiни, збереження державного майна,
недопущення використання державними службовцями cBoix повноважень },

корисних цiлях. Консультацii державним службовцям вiдокремлених пiдрозлiлiв
надаваJIась в телефонному режимi;

5) результати yracTi у l1роведенн1:

пiд час проведення юридичноi експертизи проектiв органiзачiйно-

розпорядчих aKTiB, що видаються Головним управлiнням статистики, з метою

виявлення чинникiв, що сприяють чи могли б сприяти вчиненню корупчiйних
прutвопорушень не виявлено, заходи щодо усунеirня корупцiйних чинникiв не

вживались, пропозицii за результатами перевiрок щодо усунення виявлених
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корупцiЙЕих чинникiв не надаваJIися;



службових розслiдувань (перевiрок) з метою виявлення причин та умов, що

сприяли вчиненню корупцlиного порушення, або невиконання вимог

антикорупuiйного законодавства не проводилось;

6) з прачiвникад,rи Головного управлiння статистики постiйно проводилася

роз'яснювальна робота щодо додержання нормативно-правових актlв з питань

державноi служби, запобiгання корупцiйним дiянням та iншим правопор}.шенням,

пов'язаних з корупцiею.

2. З метою попередженЕя корупчiйних правопорушень, ефективноi

органiзацii роботи з цих питань затверджено План заходiв Головного управлiння
.iur".rrn" у МиколаiЪськiй областi з питань запобiгання корупчii на 2018 piK.

з метою забезпечення вйконання вимог антикорупчiйного законодalвства,

керiвництву внесено пропозицii, якi включено до плану заходiв Головного

управлiння статистики у Миколаiвськiй областi з питань запобiгаяня корупцii на

2019 piK.

3. У зв'язку з вiдсутнiстю необхiдностi, Головне управлiння статистики та

вiдокремленi пiдроздiли не взаемодiяли з громадськiстю з питань запобiгання

кору[ц11.

4. Прачiвники Гол вного управлiння статистики у МиколаiЪськiй областi до

проведення соцiологiчних дослiджеЕь, що проводилися державними та

недержавними науково-дослiдними установами на замовлення органу виконавчоi
влади, з питань поширення корупчii не зЕrпуч€tлися.

5. Вiдомостi щодо працiвникiв Головного управлiння статистики у
МиколаiЪськiй областi, притягнутих до вiдповiдальностi за вчинення корупчiйних
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6. Керiвництвом Головного управлiння статистики проводяться системн1

заходи щодо забезпечення дотримання вимог антикор}ццiйЕого законодавства та

своечасного вивчення державними службовцями змiн до нього.

На веб-сайтi Головного управлiння статистики
.,Запобiгання проявам корупцii>, який вмiщуе:

погтiЙно оновлюеться роздiл

- нормативIIо-правовi акти та методичнi матерiали з питань протидii корупцii;

- iнформацiю про виконЕlння вимог Закону УкраiЪи ,.Про запобiгапня

корупц11>;



- План заходiв Головного управ iння статистики з питань запобiганнi
корупцii на 2019 piK;

- контактну iнформацii стосовно осiб, вiдповiд€ulьних за органiзацiю роботи
щодо запобiгання корупцii в органах державноi статистики областi.

На виконання aKTiB Президента УкfiаiЪи та Кабiнеry MiHicTpiB УкраiЪи щодо
забезпечення вiдкритостi та прозоростi у роботi органiв державноi влади,

розвитку громадянського суспiльства, створення органiзацiйно-правових умов
решriзацii громадянами конституцiйного права на участь в управлiннi державними
справами та з метою сприяння бiльш широкому iпформуванню населення про

дiяльнiсть мiсцевих органiв державноi влади на веб-сайтi Головного управлiння
статистики постiйно онбвлюеться iнформацiя, завдяки якiй користувачi мають
змогу не тiльки оперативно отримати статистичну iнформацiю про розвитоl.
регiону, ознайомитися iз щорiчним каталогом статистичних видань, а й отриматtl

данi про наявнiсть вакансiй та дату проведення KoHKypciB, ознайомитися
графiком прийому громадян посадовими особами Головного управлiння
статистики у Миколаiвськiй областi,

Вiдповiдно дор}п{ення .Щержстаry вiд 23.05.2018 Ns24-18/30-18, Головне

управлiння статистики щоквартЕ}льЕо звiтуе щодо показникiв роботи з питань
запобiгання корупц11.

На виконання наказу Головного управлiння статистики ьiд 12.02-2018 Ns10

<Про пiдвищення квfu,Iiфiкацii працiвникiв Головного управлiння статистики у
МиколаiЪськiй областi у 2018 роцi)) розробленi заходи щодо пiдвищення
квмiфiкацii державIIих службовцiв. Окремим напрямком, згiдно з IIавчЕLпьно-

тематичним плано постiйно дiючого ceMiHapy передбачено детальне вивчення
аIrтикорупцiЙного законодавства. Так, протягом 2018 року проведено 1|}

ceмiнapiB, на яких розглядались питання по залlобiганЕю та протидii корупцii
Вiдповiднi методичнi маi,ерiали направпенi до вiдокремлених пiдроздiлiв, в яки,
проведенi навчЕIння.

З метою забезпечення прав громадяЕ на звернення,

управлiння 2|.12.2018 затверджено Графiк ylacTi

розмiщено на .веб-сайтi Головного

начaLпьником Гоповного
керiвництва в прямlи

телефоннiй <гарячiй лiнiil> на тему: (Боротьба з корупчiеюr, у 2019 роцi, який

вlдокремлених пlдроздlлrв для виконання.

21 rрудня 2018 року

управлlння, а також направлено до


