
            

            

Звіт 

про проведену роботу в Головному управлінні статистики у 

Миколаївській області за 2021 рік 

 

Головне управління статистики у Миколаївській області в межах 

компетенції забезпечує виконання Антикорупційної програми Держстату, 

розробку та вжиття заходів, які є необхідними та обґрунтованими для 

запобігання корупції в діяльності органів державної статистики області. 

Відповідно до статті 61 Закону України «Про запобігання корупції»,                

21 грудня 2020 року був затверджений План заходів Головного управління 

статистики у Миколаївській області щодо запобігання корупції на 2021 рік. Він 

містить комплекс правил, стандартів і процедур щодо виявлення, протидії та 

запобігання корупції у діяльності ГУС у Миколаївській області. 

Серед зазначених у Плані заходів слід відмітити: проведення 

роз’яснювальної роботи щодо антикорупційного законодавства; надання 

методичної допомоги із заповнення декларацій осіб, уповноважених на 

виконання функцій держави або місцевого самоврядування; підготовку та 

проведення спеціальних перевірок осіб, що претендують на зайняття посад, які 

передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального 

становища, а також посад з підвищеним корупційним ризиком; виявлення та 

усунення конфлікту інтересів тощо. 

У звітному році проведено 2 семінари, на яких розглядались питання по 

запобіганню корупції. 

З метою надання методичної допомоги для заповнення електронних 

декларацій, було проведено навчальний семінар для державних службовців; 

проводилися індивідуальні консультації та бесіди з працівниками щодо 

особистої відповідальності кожного за додержання вимог чинного 

законодавства, а також недопущення використання державними службовцями 

своїх повноважень у корисних цілях.  

Через внутрішню електронну інформаційну систему проводилось 

ознайомлення державних службовців з роз’ясненнями щодо правил заповнення 

електронних декларацій, повідомлень про суттєві зміни у майновому стані, а 

також застосування окремих положень Закону «Про запобігання корупції» 

У відповідності до вимог законів «Про державну службу» та «Про 

запобігання корупції» значна увага приділялася здійсненню антикорупційних 

процедур при прийнятті та проходженні державної служби в органах 

державної статистики області. 

Особлива увага приділялась дотриманню вимог фінансового контролю.  

Протягом звітного періоду проводились підготовчі заходи з 

працівниками щодо забезпечення своєчасності подання декларацій особами 

уповноваженими на виконання функцій держави. З метою недопущення 

порушення термінів подання електронних декларацій, усіх суб’єктів 

декларування було проінформовано про необхідність подачі декларації за 2020 

рік. 



Як результат, всі працюючі державні службовці установи вчасно подали 

декларацію за 2020 рік шляхом заповнення відповідних форм на офіційному 

веб-сайті НАЗК. 

Також декларації були подані особами, що претендували на зайняття 

посад державної служби та особами, що припиняють діяльність в управлінні. 

Проте, за результатами перевірки своєчасності подання декларацій було 

виявлено факт подання із запізненням електронної декларації однією особою, 

що припинила діяльність в ГУС у Миколаївській області, про що було 

повідомлено відповідний підрозділ Держстату та Національне агентство з 

питань запобігання корупції. 

Відповідно до Порядку проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, 

які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття 

відповідального або особливо відповідального становища було організовано 

проведення двох спеціальних перевірок щодо осіб, які які претендують на 

зайняття посад категорії «Б». Було отримано позитивні висновки. Інформції, 

що перешкоджає зайняттю зазначених посад не виявлено. 

Протягом звітного періоду постійно проводилася юридична експертиза 

проєктів організаційно-розпорядчих документів, за результатами якої, 

чинників, що сприяють чи можуть сприяти вчиненню корупційних 

правопорушень, не виявлено. 

Звернень громадян щодо фактів порушень працівниками органів 

державної статистики області Закону «Про запобігання корупції» впродовж 

2021 року не надходило.  

          З метою забезпечення виконання вимог антикорупційного законодавства, 

керівництву внесені пропозиції, які включено до Плану заходів Головного 

управління статистики у Миколаївській області з питань запобігання корупції 

на 2022 рік. 

Порушень вимог антикорупційного законодавства в управлінні не 

зафіксовано. 

Крім того, начальником Головного управління 21 грудня 2021 року 

затверджено графік участі керівництва в телефонній «гарячій лінії» на тему: 

«Боротьба з корупцією» у 2022 році, який розміщено на веб-сайті установи. 

Щодо показників роботи з питань запобігання корупції  Головне 

управління статистики у Миколаївській області щоквартально звітує до 

Держстату. 


