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За 2018 рік під час проведення антикорупційної експертизи проектів 

внутрішніх організаційно-розпорядчих та інших документів Головного управління 

статистики на предмет наявності положень, що містять ризики корупційних 

правопорушень, зазначених чинників не виявлено. 

У 2018 році проводилась перевірка матеріалів до здійснення процедур 

купівлі товарів та участь у засіданнях тендерних комітетів з метою виявлення 

корупційних ризиків й порушень антикорупційного законодавства. 

Головному спеціалісту з питань запобігання та виявлення корупції протягом 

року начальники управлінь (відділів) статистики у містах (районах) вчасно 

надавали звіти про факти порушень антикорупційного законодавства – до 25 числа 

кожного місяця. 

Протягом року узагальнювались показники роботи з питань з запобігання та 

виявлення корупції та надавалась зазначена інформація до Держстату. 

Крім того, у І кварталі 2018 року розглядалось на засіданнях колегії 

Головного управління статистики наступні питання: щодо дотримання вимог 

антикорупційного законодавства за 2017 рік; дотримання вимог фінансового 

контролю суб’єктами декларування за станом виконання вимог антикорупційного 

законодавства. 

Відповідно до Порядку організації проведення перевірки достовірності 

відомостей щодо застосування заборон, передбачених ч.3,4 ст. 1 Закону України 

«Про очищення влади», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 

16.10.2014р. № 563 протягом 2018 року проведено 8 перевірок стосовно осіб, які 

прийняті на посади державних службовців у Головному управлінні статистики. 

Протягом року осіб, стосовно яких мають бути застосовані заборони, не виявлено. 

За минулий рік шляхом проведення занять, надання інструктивних листів та 

роз’яснень щодо заповнення декларації проведено організаційну роботу та 

практичну допомогу державним службовцям Головного управління статистики при 

заповненні декларації осіб, уповноважених на виконання функцій держави або 

місцевого самоврядування (далі – декларація). 

У І кварталі для допомоги працівникам Головного управління статистики у 

Луганській області проведено короткостроковий семінар за темою «Основні 

підходи щодо подання щорічних декларацій суб’єктів декларування за 2017 рік» 

для державних службовців категорії «Б» структурних підрозділів ГУС, в якому 

взяли участь 15 начальників структурних підрозділів. 

В 14 управліннях (відділах) статистики у районах (містах) для підвищення 

якості заповнення електронних декларацій були проведені заняття 49 державних 

службовців, за наступними темами: 

1.«Першочергові заходи для підготовки до щорічного декларування» 

2.«Удосконалення інтерактивних способів отримання довідки про доходи» 

3.«Пошук та використання інформації, що міститься у відкритих державних 

реєстрах та типові помилки при заповненні електронної декларації». 

У ІV кварталі наказом по Головному управлінню статистики від 09.11.2018р. 

№ 198-к серед державних службовців було проведено короткостроковий семінар за 



темою: «Конфлікт інтересів – треба знати!», в якому прийняли участь                      

19 начальників самостійних структурних підрозділів.  

Протягом 2018 року проведено 44 навчання з питань запобігання та 

виявлення корупції, в якому прийняли участь 83 працівники Головного управління 

статистики, всього підготовлено та направлено 5 інструктивних листа 

відокремленим структурним підрозділам Головного управління статистики: 2 листа 

з питань проведення занять; своєчасного подання декларацій; настання 

відповідальності за порушення вимог фінансового контролю; щодо підготовки до 

чергового етапу подання щорічної електронної декларації. 

Відповідно до листа Держстату (від 23.10.2018р. № 24-18/49-18) проведено 

інформування серед державних службовців Головного управління статистики щодо 

початку чергового етапу електронного декларування. 

Також повідомлено начальників управлінь (відділів) статистики у містах 

(районах) та самостійних структурних підрозділів Головного управління 

статистики про необхідність здійснення підготовчих робіт до щорічного 

електронного декларування за 2018 рік (лист від 06.11.2018р. № 4116/60/21-06).  

Таким чином, усі суб’єкти декларування Головного управління статистики 

ознайомились із рекомендаціями Національного агентства з питань запобігання 

корупції та поширеними запитаннями при роботі з Єдиним Державним Реєстром 

Декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого 

самоврядування (далі – Реєстр) щодо підготовки до чергового етапу електронного 

декларування; перевірили термін дії та працездатність ЕЦП; перевірили адресу 

електронної поштової скриньки, яка вказана у персональному кабінеті у Реєстрі; 

суб’єкти декларування, у яких до 01.01.2019р. закінчується термін дії 

працездатності ЕЦП, що необхідний для електронного декларування, отримали 

новий ЕЦП у АЦСК ПАТ КБ «Приватбанк» та виконали дії зі зміни нового ЕЦП у 

Реєстрі через посилання «Я загубив/змінив свій приватний ключ». Усі зазначені дії 

державні службовці своєчасно виконали та звітували до 14 листопада 2018 року 

головному спеціалісту з питань запобігання та виявлення корупції Суміній А. Р.  

Про забезпечення дотримання вимог до початку чергового етапу подання 

електронних декларацій Головним управлінням статистики своєчасно повідомлено 

та надано інформацію до Держстату щодо загальної кількості суб’єктів 

декларування, які підготовлені до чергового етапу електронного декларування 

(лист від 22.11.2018р. № 21-04/88-18). 

Для підготовки до чергового етапу електронного декларування здійснено 

оприлюднення на офіційному веб-сайті Головного управління статистики 

рекомендації Національного агентства з питань запобігання корупції щодо 

підготовки до чергового етапу електронного декларування в Україні; поширених 

запитань при роботі з Реєстром; загальних рекомендацій при роботі з Реєстром; 

пам’ятки декларанта про відкриті Реєстри. 

Відповідно до Порядку, затвердженого Рішення Національного агентства з 

питань запобігання корупції від 06 вересня 2016 року № 19, було проведено 

перевірку фактів подання декларацій суб’єктів декларування у 2018 році.  

Перевірка встановила, що усі працюючі державні службовці та особа, що 

виконує адміністративно-господарські функції подали щорічну декларацію до       

01 квітня 2018р. В Єдиному державному реєстрі декларацій, осіб уповноважених 

на виконання функцій держави у встановлений термін до 01 квітня 2018р. 

оприлюднили – 128 суб’єктів декларування; 6 суб’єктів декларування, які 



припинили діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави; за 2018 рік 

припинення діяльності пов’язаної з виконанням функцій держави не відбувались; 

11 декларацій кандидатів на посади оприлюднили претенденти на зайняття 

вакантних посад; 1 особа повідомила Національне агентство про суттєві зміни в 

майновому стані суб’єкта декларування. 

У І кварталі за встановленими фактами не подання декларації після 

звільнення, на адресу Національного агентства у встановлений термін були 

направлені 2 повідомлення. 

У ІІІ та IV кварталі з метою виявлення причин та умов, що сприяли 

вчиненню корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення, 

проводились службові розслідування. 

Головне управління статистики отримало подання від Сєвєродонецької 

місцевої прокуратури Луганської області (26.06.2018р. № 5633 вих.18) з метою 

виявлення причин та умов, що сприяли вчиненню корупційного або пов’язаного з 

корупцією порушення або невиконанню вимог Закону України «Про запобігання 

корупції» від 14.10.2014р. № 1700-VII (зі змінами) (далі – Закон) в інший спосіб, за 

фактами викладеними у поданні. 

Комісія з проведення службового розслідування (далі – Комісія) встановила 

у ході перевірки наступне. Начальник управління обробки даних демографічної  та 

соціальної статистики у Луганській області Биканова Л. П., заступник начальника 

управління обробки даних демографічної та соціальної статистики - начальник 

відділу обробки даних соціальної статистики Молчанова В. В., начальник 

управління обробки даних економічної статистики Нескородєва С. В. – у декларації 

осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування 

за 2016 і 2017 рік, у графі 11 «Доходи, у тому числі подарунки», зазначено 

джерелом доходу «Суб’єкта декларування», а не юридичну особу, зареєстровану в 

Україні «Головне управління статистики у Луганській області», що є порушенням 

норми Закону. 

Враховуючи вищевикладене, та взявши до уваги обставини, що 

пом’якшують відповідальність, як то усвідомлення та визнання своєї провини у 

вчиненні дисциплінарного проступку, попередня бездоганна поведінка та 

відсутність дисциплінарних стягнень, та відсутність обставин, що обтяжують 

відповідальність, Комісія притягнула до дисциплінарної відповідальності   

Биканову Людмилу Павлівну, Молчанову Валерію Валеріївну,                

Нескородєву Світлану Вікторівну, застосувавши такий вид дисциплінарного 

стягнення, як зауваження. 

Головне управління статистики у IV кварталі отримало подання від 

Сєвєродонецької місцевої прокуратури Луганської області (від 09.10.2018р. № 8663 

вих. 18) з метою виявлення причин і умов, що сприяли невиконанню посадовою 

особою відділу управління персоналом Головного управління статистики у 

Луганській області вимог ст. 59 Закону, пункту 2.4. Положення про Єдиний 

державний реєстр осіб, які вчинили корупційні правопорушення (далі – 

Положення).  

З метою встановлення причин і умов, що сприяли неналежному виконанню 

вимог Закону за фактами, які встановлені Сєвєродонецькою місцевою 

прокуратурою Луганської області, наказом від 10.10.2018р. № 82 по Головному 

управлінні статистики у Луганській області призначено проведення службового 

розслідування щодо особи, яка зазначені у поданні. 



Відповідно до наказу Головного управління статистики у Луганській області 

«Про перенесення службового розслідування» № 93 від 19.11.2018р. стосовно 

особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого 

самоврядування Литвин Світлани Олександрівни службове розслідування 

перенесено на 10 січня 2019р. 

Відділ управління персоналом (Ксєнз К. Г.), передала до Головного 

територіального управління юстиції у Харківській області електронну та завірену в 

установленому порядку паперову копію наказу Головного управління статистики у 

Луганській області від 27.07.2018р. № 66-госп та інформаційні картки до наказу 

про покладення дисциплінарних стягнень у вигляді зауваження до Биканової Л. П., 

Молчанової В. В. та Нескородєвої С. В. 

Інших звернень від підприємств, установ, організацій, фізичних                 

осіб-підприємців, органів місцевого самоврядування і громадян щодо причетності 

працівників Головного управління статистики до вчинення корупційних або 

пов’язаних із корупцією правопорушень не надходило. 

За 2018 рік на офіційному веб-сайті Головного управління статистики у 

розділі «Запобігання проявам корупції», опубліковано 6 роз’яснень 

антикорупційної спрямованості, що вміщують нормативно-правові акти та 

методологічні матеріали щодо чергового етапу подання щорічної електронної 

декларації; інформацію про виконання вимог Закону України «Про запобігання 

корупції»; план антикорупційних заходів Головного управління статистики тощо. 

 

 

 

 

 

Головний спеціаліст з питань 

запобігання та виявлення корупції                                А. СУМІНА 

 

 


