
Звіт 

про проведену роботу в Головному управлінні статистики у 

Миколаївській області за 2022 рік 

 

Головне управління статистики у Миколаївській області (далі – ГУС 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 2021 року був затверджений План заходів Головного управління 

статистики у Миколаївській області щодо запобігання корупції на 2022 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: надання методичної 

допомоги із заповнення декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій 

держави або місцевого самоврядування, проте у 2022 році, у зв’язку з 

широкомасштабною збройною агресією росії проти України правила подання 

електронних декларацій змінилися. Так, відповідно до Роз’яснень щодо 

застосування окремих положень Закону України «Про запобігання корупції» 

стосовно заходів фінансового контролю в умовах воєнного стану від 07.03.2022 

№4, наданими НАЗК, усі види декларацій подаються протягом трьох місяців 

після припинення чи скасування воєнного стану.  

Також, відповідно до Роз'ясненень НАЗК від 12.05.2022 №7 щодо 

проведення спеціальних перевірок до перемоги України над російською 

федерацією, спеціальні перевірки стосовно кандидатів на посади  можуть бути  

розпочаті НАЗК з наступного дня після скасування дії воєнного стану. Отже 

спеціальні перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які 

передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального 

становища, а також посад з підвищеним корупційним ризиком не проводились. 

Пріоритетним напрямком роботи у подоланні корупції залишається 

превентивний підхід. Відтак методична, консультативна та роз’яснювальна 

робота займає основне місце у роботі із запобігання корупції, та має на меті 

забезпечення належного рівня знань працівниками управління положень 

антикорупційного законодавства. 

З цього приводу слід зазначити, що в ГУС у Миколаївській області 

постійно проводяться профілактичні та просвітницькі заходи, наради, семінари, 

роз’яснювальні роботи та навчання з питань запобігання корупції.  

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

запобіганню корупції. 

Крім того, постійно проводилася юридична експертиза проєктів 

організаційно-розпорядчих документів, які видавалися в ГУС у Миколаївській 

області, за результатами якої чинників, що сприяють чи можуть сприяти 

вчиненню корупційних правопорушень, не виявлено. 

Для забезпечення вільного доступу громадян до інформації про 

діяльність органів державної статистики, а також іншої статистичної 



інформації, функціонує вебсайт ГУС у Миколаївській області, наповнення 

якого здійснюється за поданням відповідної інформації структурними 

підрозділами. 

Дотриманню антикорупційного законодавства сприяє відкритість і 

прозорість у роботі установи: ведеться робота з респондентами та 

користувачами статистичної інформації; постійно оновлюється інформація на 

веб-сайті. 

Взаємодія з громадськістю з питань запобігання корупції відбувалася 

шляхом оновлення рубрики «Запобігання проявам корупції» на веб-сайті ГУС у 

Миколаївській області, та проведення відповідальними особами прямої 

телефонної лінії «Боротьба з корупцією». 

Звернень громадян щодо фактів порушень працівниками органів 

державної статистики області Закону України «Про запобігання корупції» 

впродовж 2022 року не надходило.  

З метою забезпечення виконання вимог антикорупційного законодавства, 

керівництву внесені пропозиції, які включено до проєкту Плану заходів 

Головного управління статистики у Миколаївській області з питань запобігання 

корупції на 2023 рік. 

Порушень вимог антикорупційного законодавства в управлінні не 

зафіксовано. 

У поточному році на вебсайті ГУС у Миколаївській області розділ 

«Запобігання проявам корупції» буде доповнено: 

- планом заходів з питань запобігання корупції на 2023 рік; 

- звітом про проведену роботу в ГУС у Миколаївській області по 

запобіганню корупції за 2022 рік. 

Головне управління статистики у Миколаївській області щорічно звітує 

до НАЗК щодо показників роботи з питань запобігання корупції. 


