
Звіт про проведену роботу щодо запобігання  

та виявлення корупції в Головному управлінні статистики  

у Вінницькій області за І півріччя 2021 року 
  

Головним управлінням статистики у Вінницькій області (далі – ГУС  

у Вінницькій області) протягом І півріччя 2021 року організовано роботу щодо 

забезпечення виконання вимог антикорупційного законодавства.  

На виконання Закону України «Про запобігання корупції», нормативно-

правових актів з питань запобігання і протидії корупції, Плану заходів 

запобігання та виявлення корупції на 2021 рік, в ГУС у Вінницькій області  

протягом І півріччя 2021 року здійснювалися антикорупційні заходи з питань 

запобігання, виявлення, протидії проявам корупції та послаблення негативного 

впливу корупційних  ризиків в діяльності установи.  

Під час ідентифікації корупційних ризиків в ГУС у Вінницькій області  

здійснювались вивчення та аналіз організаційної структури управління, 

положень про структурні підрозділи, процедур закупівель.  

За результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності ГУС  

у  Вінницькій області підготовлено опис ідентифікованих корупційних ризиків, 

чинників корупційних ризиків та можливих наслідків корупційного 

правопорушення та правопорушення, пов’язаного з корупцією, і пропозиції 

щодо заходів із усунення (зменшення) рівня виявлених корупційних ризиків. З 

урахуванням пріоритетності завдань, підготовлено «Звіт за результатами оцінки 

корупційних ризиків у діяльності Головного управління статистики  

у Вінницькій області за 2020 рік».   

Щоквартальні засідання комісії з оцінки корупційних ризиків в діяльності 

ГУС у Вінницькій області спрямовані на профілактику та своєчасне виявлення 

корупційних ризиків в діяльності ГУС у Вінницькій області, зменшення їх 

впливу на загальні результати роботи.  

Пріоритетним напрямком роботи у подоланні корупції залишається 

превентивний підхід. Відтак методична, консультаційна та роз’яснювальна 

робота займає основне місце в роботі головного спеціаліста з питань 

запобігання та виявлення корупції, та має на меті забезпечення належного рівня 

знань працівниками управління положень антикорупційного законодавства. 

На вебсайті ГУС у Вінницькій області в рубриці «Запобігання проявам 

корупції» постійно розміщуються актуальні нормативно-правові акти 

антикорупційного законодавства, методичні та аналітичні матеріали доступні у 

мережі Інтернет.  

        Протягом звітного періоду 2021 року постійно проводилась методично-

роз’яснювальна робота серед державних службовців структурних підрозділів 

управління з напрямку вимог антикорупційного законодавства, зокрема, значну 

увагу було приділено «Роз’ясненням щодо застосування окремих положень 

Закону України «Про запобігання корупції» (далі – Закон) 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 
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діяльності осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого 

самоврядування, та прирівняних до них осіб, методології оцінювання 

корупційних ризиків у діяльності органів державної влади.  

Постійно, через внутрішню електронну комунікативно-інформаційну 

систему проводилось ознайомлення всіх державних службовців з 

роз’ясненнями щодо правил заповнення електронних декларацій, повідомлень 

про суттєві зміни в майновому стані, а також застосування окремих положень 

Закону України «Про запобігання корупції».  

             Протягом звітного періоду 2021 року проводились підготовчі заходи з 

працівниками ГУС у Вінницькій області щодо забезпечення своєчасності 

подання декларацій особами уповноваженими на виконання функцій держави.   

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, були 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, станом на 19.03.2021 року працівниками ГУС у Вінницькій 

області було завершено етап електронного декларування. Забезпечено 100% 

подання електронних декларацій 146 суб’єктами декларування – державними 

службовцями та посадовими особами, уповноваженими на виконання функцій 

держави.  

На виконання вимог статті 49 Закону та Порядку перевірки факту 

подання суб’єктами декларування декларацій відповідно до Закону України 

«Про запобігання корупції», 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  

установи у   2020 році. 

Фактів неподання чи несвоєчасного подання декларацій не виявлено. 

          З метою недопущення порушення вимог статей 25, 40 та 41 Закону, усіх         

державних службовців ГУС у Вінницькій області 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.  

           Особливу увагу було приділено змінам у антикорупційному 

законодавстві, які відбулися в звітному періоді 2021 року. Так від  

02.06.2021 року набрав чинності Закон України «Про внесення змін до деяких 

законів України щодо вдосконалення окремих аспектів декларування», який 

покликаний підвищити прозорість декларування і з яким ознайомлено всіх 

державних службовців. 
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          Головним спеціалістом з питань запобігання та виявлення корупції 

проведено в І півріччі 2021 року 12 семінарів, навчань, тренінгів, тощо з питань 

застосування антикорупційного законодавства, надано 137  індивідуальних 

консультацій щодо дотримання норм антикорупційного законодавства. 

          В рамках навчання за професійною програмою, 9 державних службовців 

Головного управління пройшли онлайн-курс постійно діючого семінару з 

питань запобігання та протидії проявам корупції. 

         Крім того, 12 працівників Головного управління взяли участь в  онлайн-

навчанні за короткостроковою програмою підвищення кваліфікації на 

платформі Zoom на тему: “Запобігання проявам корупції в державних органах”. 

          Взаємодія з громадськістю з питань запобігання та виявлення корупції 

відбувалась шляхом постійного оновлення рубрики "Запобігання проявам 

корупції" на офіційному вебсайті Головного управління статистики, у розділі 

"Повідомити про факт корупції". Повідомлень про корупційні правопорушення 

на електронну пошту та пряму телефонну лінію у звітному періоді не 

надходило.  

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. 

   

 

 

 

 
 

 

 

 


