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План заходів 

Головного управління статистики у Тернопільській області 

щодо запобігання корупції на 2022 рік 

№ 

з/п 

Найменування заходу Відповідальні за 

виконання 

Строк виконання Відмітка 

про 

виконан

ня 

1 2 3 4 5 

1 Проведення роз’яснювальної 

роботи серед державних 

службовців Головного управління 

статистики з питань дотримання 

вимог Закону України «Про 

запобігання корупції». 

Головний 

спеціаліст з питань 

запобігання та 

виявлення корупції 

Постійно  

2 Проведення періодичних навчань з 

питань запобігання та виявлення 

корупції. 

Головний 

спеціаліст з питань 

запобігання та 

виявлення корупції 

Згідно календарного 

плану проведення 

навчань 

 

3 Вжиття заходів щодо недопущення 

виникнення реального, 

потенційного конфлікту інтересів 

відповідно до Закону України 

«Про запобігання корупції». 

Головний 

спеціаліст з питань 

запобігання та 

виявлення корупції 

Постійно  

4 Попередження осіб, які 

претендують на зайняття посад 

державних службовців, про 

спеціальні обмеження, визначені 

законодавством про державну 

службу та антикорупційним 

законодавством. 

Сектор управління 

персоналом  

 

Головний 

спеціаліст з питань 

запобігання та 

виявлення корупції 

Перед призначенням 

на посаду. 

 

5 Проведення службових 

розслідувань (перевірок) з метою 

виявлення причин та умов, що 

сприяли вчиненню корупційного 

правопорушення або невиконанню 

вимог антикорупційного 

законодавства. 

Комісія з 

проведення 

службового 

розслідування 

(перевірки) 

У разі виявлення 

таких фактів 

 



6 Розгляд обвинувального вироку 

суду або постанови про 

накладення адміністративного 

стягнення за корупційне 

правопорушення та вжиття до 

такого працівника заходів згідно з 

законодавством. 

 

Головний 

спеціаліст з питань 

запобігання та 

виявлення корупції 

Сектор управління 

персоналом  

У разі надходження  

7 Інформування головного 

спеціаліста з питань запобігання та 

виявлення корупції або шляхом 

використання внутрішніх каналів 

ГУС про факти порушення норм 

антикорупційного законодавства в 

ГУС у Тернопільській області. 

Працівники 

Головного 

управління 

статистики  

Негайно  

8 Здійснення організаційних заходів 

щодо своєчасного подання 

електронних декларацій за 

минулий рік суб’єктами 

декларування Головного 

управління статистики, у т.ч. 

звільненими. 
 

Надання методичної допомоги 

працівникам у заповненні 

вищезазначених декларацій. 

Головний 

спеціаліст з питань 

запобігання та 

виявлення корупції 

 

Сектор управління 

персоналом 

До 25 березня 2022 

року 

 

9 Перевірка фактів своєчасності 

подання декларацій осіб, 

уповноважених на виконання 

функцій держави або місцевого 

самоврядування. 

Головний 

спеціаліст з питань 

запобігання та 

виявлення корупції 

Постійно 

(відповідно до 

законодавства, 

залежно від типу 

декларації) 

 

10 Інформування Національного 

агентства з питань запобігання 

корупції про факт неподання чи 

несвоєчасного подання декларації 

суб’єктами декларування. 

Головний 

спеціаліст з питань 

запобігання та 

виявлення корупції 

Протягом трьох днів 

з моменту виявлення 

такого факту 

 

11 Розгляд звернень громадян щодо 

фактів корупції. 

 

Головний 

спеціаліст з питань 

запобігання та 

виявлення корупції 

У разі надходження  

12 Розроблення інформаційних 

буклетів з питань запобігання та 

виявлення корупції та розміщення 

на офіційному вебсайті Головного 

управління статистики. 

 

 

 

Головний 

спеціаліст з питань 

запобігання та 

виявлення корупції 

 

Відділ поширення 

інформації 

У разі необхідності 

або у зв’язку із 

змінами в 

антикорупційному 

законодавстві 

 



13 Розгляд на колегії Головного 

управління статистики питань 

щодо стану виконання вимог 

антикорупційного законодавства. 

Головний 

спеціаліст з питань 

запобігання та 

виявлення корупції 

Згідно плану роботи 

колегії 

 

14 Брати участь у проведенні 

експертизи проектів організаційно-

розпорядчих актів, з метою 

виявлення причин, що призводять 

чи можуть призвести до вчинення 

корупційних або пов’язаних з 

корупцією правопорушень. 

Головний 

спеціаліст з питань 

запобігання та 

виявлення корупції 

Постійно  

15 Підготовка узагальненої 

інформації щодо подання 

державними службовцями 

Головного управління статистики 

електронних декларацій за 2020 

рік. 

Головний 

спеціаліст з питань 

запобігання та 

виявлення корупції 

До 5 квітня 2022 

року 

 

 

 

16 Узагальнення результатів 

проведеної антикорупційної 

роботи за 2021 рік та подання звіту 

до Держстату. 

Головний 

спеціаліст з питань 

запобігання та 

виявлення корупції 

Грудень 2022 року  

17 Розроблення проєкту плану 

заходів Головного управління 

статистики щодо запобігання 

корупції на 2023 рік. 

Головний 

спеціаліст з питань 

запобігання та 

виявлення корупції 

Грудень 2022 року  

 


