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Звiт
про проведену роботу в Головrrому управлiннi статистики у

Миколаiвськiй областi за 2020 piK

Головне управлiння статистики у МиколаiЪськiй областi (д-i - ГУС У
Миколаiвськiй областi) в межах компетенцii забезпечуе виконання
Антикорупцiйноi програми Щержстату, розробку та вжиття заходiв, якi е

необхiдними та обrрунтованими для запобiгання корупцiТ в дiяльностi органiв
державноТ статистики областi.

Вiдповiдно до cTaTTi 61 Закону Украiни <Про запобiгання корупцiТ>,
31 грудня 2019 року був затверджений План заходiв Головного управлiння
статистики у МиколаТвськiй областi щодо запобiгання корупцiТ на 2020 piK. BiH '

мiстить комплекс правил,.стандартiв i процедур щодо виявленЕя, протидii та
запобiгання корупцii у дiяльностi ГУС у МиколаiЪськiй областi.

Серсл зазначених у Планi заходiв слiд вiдмiтити: проведення

роз'яснювальноi роботи щодо антикорупцiйного законодавства; надання
методичноТ допомоги iз заповнення декларацiй осiб, уповноважених на
виконання .функцiй держави або мiсцевого самоврядування; пiдготовку та
проведення спецiальних перевiрок осiб, якi претендуютъ на зайняття посад, якi
передбачають зайняття вiдповiдального або особливо вiдповiдального
становища, а також посад з пiдвищеним корупцiйним ризиком; виявлення та

усунення конфлiкту iHTepeciB тощо.
Головним спецiалiстом-юрисконсулътом та сектором управлiння

персон€Llrом постiйно пРоводяться профiлактичнi та просвiтницькi заходи,
наради, семiнари, роз'яснювальнi роботи та навчання з питань запобiг'ання ,

коругlцiТ в ГУС у МиколаТвськiй областi.
У звiтному роцi проведено 4 семiнари, на яких розглядatJIись питання по"

запобiганню корупцiТ.
З метою надання методичноТ допомоги для заповнення електронних

декларацiй, було проведено навчалъний ceMiHap для державних службовцiв
ГУС у МиколаiЪськiй областi; проводилися iндивiдуальнi бесiди з

працiвниками щодо особистоi вiдповiд€lJlьностi кожного за додержання вимог
чинного законодавства, фiнансово-бюджетноi та виконавчоi дисциплiни,
збереження державного майна, недоцущення використання державними
службовцями cBoik повноважень у корисних цiлях.

У вiдповiдностi до вимог законiв Украiни кПро державну службу> та
кПро запобiгання корупцii> значна увага гrридiлялася здiйсненню
антикорупцiйних процедур при прийняттi та проходженнi державноТ служби в
оргацах державноТ статистики областi.

Особлива увага придiляласъ дотрцманню вимог фiнансового контролю.
У 2020 роцi, вiдповiдно до Закону УкраiЪи <Цро внесення змiн до деяких
законодавчих aKTiB Украiни, спрямованих на запобiганню виникненнЮ i
поширенню KpoHaBipycHoT хвороби (COVID-19)) BHeceHi змiни до Закону
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УкраiЪи кПро запобiгання корупцiТ> та продовжено TepMiH подання щорiчних
декларацiй та декларацiй пiсля звiльнення до 1 червня.

Bci державнi службовцi установи вчасно подали декларацiю особи,

уповноваженоi на виконання функцiй держави або мiсцевого самоВряД}ъаННЯ

за 2019 piK шляхом заповнення вiдповiдних форм на офiцiйному веб-саЙтi
Нацiонального агентства з питань запобiгання корупцii.

Також декларацii були поданi особами, що претендув€tли на заЙняттЯ

посад державноi служби; особами, що припиняють та припинили дiяльнiСТЬ В

ГУС у МиколаiЪськiй областi.
Вiдповiдно до Порядку проведення спецiальноi перевiрки стосовно осiб,

якi претенд/ють на зайняття посад, якi передбачають зайняття
вiдповiдального або особливо вiдповiдального становища, а також посад З

пiдвищеним корупцiйним ризиком, затвердженого Постановою КабiнетУ
MiHicTpiB УкраiЪи 25 березня 2015 року J\b171 (iз змiнами), в ГУС у
МиколаiЪськiй областi органiзовано проведення однiеi спецiальноi перевiрки

щодо особи, яка претендуе на зайняття посади категорiТ кБ>. Було отримано
позитивний висновок. IнформацiТ, що перешкоджае зайняттю зазначеноi
посади не виявлено.

KpiM того, постiйно проводилася юридична експертиза проектiв
органiзацiйно-розпорядчих документiв, якi видав€Iпися в ГУС у МиколаiЪськiй
областi, за резулътатами якоi чинникiв, що сприяють чи можуть сприяти
вчиненню корllпцiйних правопорушень, не виявлено.

Для забезпечення вiлъного доступу громадян до iнформацii про
дiяльнiсть органiв державноi статистики, а також iншоТ статистичноi
iнформацii, функцiонус веб-сайт ГУС у МиколаiЪськiй областi, наповнення
якого здiйснюеться за поданням вiдповiдноi iнформацii структурними
пiдроздiлами.

,Щотриманню антикорупцiйного законодавства сприяе - вiдкритiсть i
прозорiсть у роботi установи: ведеться робота з респондентами та
користувачами статистичноI iнформацiТ; постiйно оновлюеться iнформацiя на
веб-сайтi.

Взасмодiя з громадськiстю з питань запобiгання корупцii вiдбувагIася
шляхом оновлення рубрики кЗапобiгання проявам корупцii> на веб-сайтi ГУС
у МиколаТвськiй областi, та проведення вiдповiдальними особами прямоТ
телефонноi лiнii <Боротьба з корупцiею>>.

Звернень громадян щодо фактiв порушень працiвниками органiв
державноТ статистики областi Закону УкраiЪи кПро запобiгання корупцiЬ>
впродовж 2020 року не надходило.

З метою забезпечення виконання вимог антикорупцiйного законодавства,
керiвництву BHeceHi пропозицii, якi включено до Плану заходiв Головного
управлiння статистики у МиколаТвськiй областi з питань запобiгання корупцiТ
на 2021- piK.

Порушень вимог антикорупцiйного законрдавства в управлiннi не
зафiксовано.

KpiM того, начагIьником Головного управлiння статистики у
МиколаiЪськiй областi 2t грудня 2020 року затверджено графiк участi
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керiвництва в телефоннiй кгарячiй лiнiТ> на тему: кБоротьба з корупцiею> у
2021роцi, який розмiщено на веб-сайтi установи. Звернень з зазначених питань, t

до управлiння впродовж року не надходило.
У поточному роцi на веб*сайтi ГУС у МиколаiЪськiй областi доtIовнено

роздiл кЗапобiгання rrроявам корупцiТ>:
- планом заходiв з питань запобiгання корупцii на 202| piK;
- звiтом про проведену роботу в ГУС у Миколаiвськiй областi по запобiганню
корупцii за 2020 piK;

Згiдно з дорr{енням Щержстату вiд З0.07.2020 J\Ъ25-18l1,9-Z0, уrrравлiння
щокварталъно звiтуе до !ержстату щодо показникiв роботи з гIитань
запобiгання корупцii.
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