
Інформація щодо дотримання вимог антикорупційного 

законодавства в Головному управлінні статистики у Луганській області  

за 2020 рік 
 

За 2020 рік під час проведення антикорупційної експертизи проєктів 

внутрішніх організаційно-розпорядчих та інших документів Головного 

управління статистики у Луганській області (далі - Головне управління 

статистики) на предмет наявності положень, що містять ризики корупційних 

правопорушень, зазначених чинників не виявлено. 

У 2020 році проводилась перевірка матеріалів до здійснення процедур 

купівлі товарів та участь у засіданнях тендерних комітетів з метою виявлення 

корупційних ризиків й порушень антикорупційного законодавства. 

Протягом року узагальнювались показники роботи з питань з запобігання 

та виявлення корупції та надавалась зазначена інформація до Держстату. 

Впродовж І півріччя 2020 року на засіданнях колегії Головного 

управління статистики розглядались питання проведених антикорупційних 

заходів. 

У І кварталі 2020 року на засіданні колегії були розглянуті питання про 

дотримання вимог антикорупційного законодавства суб'єктами декларування 

Головного управління статистики за минулий рік. У ІІ кварталі 2020 року на 

засіданні колегії були розглянуті питання щодо дотримання вимог фінансового 

контролю суб’єктами декларування. 

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 16.10.2014 р. № 563 (зі змінами) протягом 2020 року 

проведено 3 перевірки стосовно осіб, які прийняті на посади державних 

службовців у Головному управлінні статистики. Протягом  року, осіб стосовно 

яких мають бути застосовані заборони, не виявлено. 

За 2020 рік шляхом проведення занять, надання інструктивних листів та 

роз’яснень щодо заповнення декларації проведено організаційну роботу та 

надано практичну допомогу державним службовцям Головного управління 

статистики при заповненні декларації особи, уповноваженої на виконання 

функцій держави або місцевого самоврядування (далі - декларація). 

У І кварталі 2020 року, для допомоги до чергового етапу подання 

щорічної електронної декларації за звітний 2019 рік, проведені короткострокові 

семінари в рамках внутрішнього навчання за темами: 

–  "Першочергові заходи для підготовки до щорічного декларування "; 

– "Рекомендації при заповненні декларації для суб’єктів декларування "; 

– "Основні роз’яснення щодо заповнення та успішного оприлюднення щорічної 

електронної декларації "; 

– "Настання відповідальності за порушення вимог фінансового контролю". 

У ІІІ кварталі 2020 року з метою підвищення кваліфікації працівників 

Головного управління статистики щодо запобігання та виявлення корупції було 

проведено короткострокові семінари за темами: 



- «Запобігання корупції: про заповнення повідомлення про суттєві зміни у 

майновому стані суб’єкта декларування»; 

- «Юридична відповідальність за порушення вимог фінансового 

контролю». 

Протягом 2020 року проведено 4 заняття з питань запобігання та 

виявлення корупції, з яких 2 в режимі віддаленого доступу за допомогою 

електронних сервісів, в яких прийняли участь 142 державних службовця 

Головного управління статистики.  

Відповідно до Порядку, затвердженого Рішення Національного агентства 

з питань запобігання корупції від 06 вересня 2016 року № 19 (зі змінами), було 

проведено перевірку фактів подання декларацій суб’єктів декларування у 2020 

році. 

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

виконує адміністративно-господарські функції, подали щорічну декларацію до 

01 квітня 2020 р.  

В Єдиному Державному Реєстрі Декларацій, у встановлений термін: 

– до 01 квітня 2020 р. оприлюднили 111 державних службовців 

«щорічну» декларацію;  

– 11 суб’єктів декларування, які припинили діяльність, пов’язану з 

виконанням функцій держави подали декларацію «перед звільненням»;  

–  35 суб’єктів декларування подали декларацію «після звільнення»;  

– 4 декларації кандидатів на посади оприлюднили претенденти на 

зайняття вакантних посад. 

Під час моніторингу декларацій на сайті Національного агентства з 

питань запобігання корупції, були виявлені суттєві помилки, а саме в 

оприлюднених деклараціях у державних службовців не була зазначена належна 

категорія посади, відсутні банківські рахунки тощо. Але, завдяки доречним 

заходам, суб’єкти декларування Головного управління статистики були 

своєчасно повідомлені щодо таких помилок та отримали відповідні 

рекомендації щодо виправлення цих помилок у строк, передбачений Законом 

України «Про запобігання корупції».  

За встановлений період відсутні факти не подання чи несвоєчасного 

подання декларацій суб’єктів декларування у Головному управлінні 

статистики. 

За 2020 рік на офіційному вебсайті Головного управління статистики у 

розділі «Запобігання проявам корупції» : 

- продовжує діяти розділ «Повідомити про корупцію» із прямим 

посиланням на електронну пошту, номер «гарячої» телефонної лінії та поштова 

адреса для повідомлень; 

- опубліковано статтю - роз’яснення антикорупційної спрямованості, про 

особливості повідомлення про суттєві зміни у майновому стані, з урахуванням 

змін до Закону України «Про запобігання корупції»; 

- створено сторінку Порядок розгляду повідомлень про можливі факти 

корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень 

Закону України «Про запобігання корупції», що надходять до Головного 



управління статистики у Луганській області та оприлюднено інформацію для 

викривачів, які можуть надати допомогу в запобіганні і протидії корупції; 

- опубліковано оновлений план антикорупційних заходів Головного 

управління статистики на 2021 рік. 

У 2020 році Головне управління статистики не направляло повідомлень 

спеціально уповноваженому суб’єкту у сфері протидії корупції у разі виявлення 

корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення та не одержало 

інформації про вчинення таких правопорушень працівниками. 

Також, у Головному управлінні статистики відсутні працівники, які 

притягнуті до дисциплінарної відповідальності та стосовно яких припинено 

перебування на службі. 

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 їх корупцією правопорушень не надходило. 

 

 

 

 

Головний спеціаліст з питань 

запобігання та виявлення корупції                  Ангеліна СУМІНА 


