Звіт про проведену роботу щодо запобігання
та виявлення корупції в Головному управлінні статистики
у Вінницькій області за І квартал 2021 року
На виконання Закону України «Про запобігання корупції», нормативноправових актів з питань запобігання і протидії корупції, Плану заходів
запобігання та виявлення корупції на 2021 рік, в Головному управлінні
статистики у Вінницькій області протягом І кварталу 2021 року здійснювалися
антикорупційні заходи з питань запобігання, виявлення, протидії проявам
корупції та послаблення негативного впливу корупційних ризиків.
У Головному управлінні статистики у Вінницькій області протягом
звітного періоду постійно проводилась методично-роз’яснювальна робота серед
державних службовців структурних та відокремлених підрозділів управління з
напрямку вимог антикорупційного законодавства, зокрема, значну увагу було
приділено «Роз’ясненням щодо застосування окремих положень Закону
України «Про запобігання корупції» стосовно заходів фінансового контролю,
спеціальним обмеженням щодо осіб, уповноважених на виконання функцій
держави або місцевого самоврядування, методичним рекомендаціям з питань
запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у діяльності осіб,
уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування,
та прирівняних до них осіб, методології оцінювання корупційних ризиків у
діяльності органів державної влади.
Впродовж І кварталу 2021 року у ГУС у Вінницькій області забезпечено
виконання плану заходів запобігання та виявлення корупції, реалізовано
заходи щодо усунення виявлених корупційних ризиків в діяльності Головного
управління статистики у Вінницькій області (далі - ГУС у Вінницькій області)
та послаблення негативного впливу корупційних ризиків на загальні результати
діяльності управління.
На виконання вимог статті 45 Закону України «Про запобігання
корупції» (далі - Закон) особами, зазначеними в пункті 1, підпунктах «а» і «в»
пункту 2, частини першої статті 3 Закону, які зобов’язані щорічно до 1 квітня
подавати шляхом заповнення на офіційному веб-сайті Національного агентства
з питань запобігання корупції декларацію особи, уповноваженої на виконання
функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік за формою, що
визначається Національним агентством, станом на 19.03.2021 року
працівниками ГУС у Вінницькій області завершено етап електронного
декларування.
Забезпечено 100% подання електронних декларацій 146 суб’єктами
декларування – державними службовцями та посадовими особами,
уповноваженими на виконання функцій держави, з них:
1) 139 працівників – це державні службовці - уповноважені на виконання
функцій держави, визначені пунктом «а» пункту 2 частини першої статті 3
вищевказаного Закону;
2) 7 працівників це особи, які наділені посадовими повноваженнями
здійснювати організаційно-розпорядчі чи адміністративно-господарські
функції.
Протягом І кварталу 2020 року проводилась робота з працівниками
Головного управління щодо забезпечення своєчасності подання декларацій
особами уповноваженими на виконання функцій держави (далі – декларацій)
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відповідно до вимог статті 45 Закону України “Про запобігання корупції”
(далі – Закон). З метою недопущення порушення термінів подання декларацій,
усіх суб’єктів декларування було проінформовано про необхідність подачі
декларацій за 2020 рік. Зокрема, 10 звільненим і 6 особам, які перебувають у
відпустці по догляду за дитиною, надіслані листи-нагадування та надані у
телефонному режимі роз’яснення щодо необхідності подання відповідних
типів декларацій, 146 працівників ГУС у Вінницькій області ознайомлені під
особистий підпис з необхідністю своєчасного подання декларацій та змінами,
пов’язаними із застосуванням оновленого антикорупційного законодавства.
Як результат, 10 осіб, які припинили діяльність, пов’язану з виконанням
функцій держави протягом 2020 року та були зобов’язанні подати декларації за
період не охоплений раніше поданими деклараціями, виконали свій обов’язок
та надали на офіційному вебсайті Національного агентства з питань
запобігання корупції декларації, що охоплюють попередній 2020 рік.
На виконання вимог статті 49 Закону та Порядку перевірки факту
подання суб’єктами декларування декларацій відповідно до Закону та
повідомлення Національного агентства з питань запобігання корупції про
випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій, затвердженого
Рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 06.09.2016
№ 19 (зі змінами) перевірено факт подання 156 суб’єктами декларування, а
саме: 146 декларацій суб’єктів декларування, які є працівниками ГУС у
Вінницькій області, 10 декларацій - звільнених працівників ГУС у Вінницькій
області у 2020 році.
Фактів неподання чи несвоєчасного подання декларацій не виявлено.
З метою недопущення порушення вимог статтей 25, 40 та 41 Закону, усіх
державних службовців Головного управління проінформовано про необхідність
дотримання вимог антикорупційного законодавства в частині заборони
займатися іншою оплачуваною діяльністю, політичної неупередженості та
нейтральності, порядку застосування норм статті 10 Закону України
“Про державну службу” в частині надання державному службовцю відпустки
на час участі у виборчому процесі.
Головним спеціалістом з питань запобігання та виявлення корупції
проведено 9 семінарів, навчаннь, тренінгів, тощо з питань застосування
антикорупційного законодавства.
В рамках навчання за професійною програмою, 6 державних службовців
Головного управління пройшли онлайн-курс постійно діючого семінару з
питань запобігання та протидії проявам корупції.
Крім того, 8 працівників Головного управління взяли участь в онлайннавчанні за короткостроковою програмою підвищення кваліфікації на
платформі Zoom на тему: “Запобігання проявам корупції в державних органах”,
за результатами якого отримали відповідні Сертифікати.
Керуючись у своєї діяльності законами України «Про запобігання
корупції» та «Про державну службу» керівництво ГУС у Вінницькій області
постійно вживає системні заходи щодо посилення роботи, спрямованої на
запобігання та протидію проявам корупції в управлінні, забезпечення
безумовного дотримання усіх вимог антикорупційного законодавства.

