
 

Звіт про проведену роботу 

головного спеціаліста з питань запобігання та виявлення корупції 

Головного управління статистики у Тернопільській області 

за 2021рік 

 

1. Відомості про: 

 

1) порушення вимог антикорупційного законодавства: 
У 2021 році в Головному управлінні статистики у Тернопільській області не 

були виявлені порушення вимог антикорупційного законодавства.  

Звернення від підприємств, установ, організацій, фізичних осіб-підприємців, 

органів місцевого самоврядування і громадян щодо фактів корупції до Головного 

управління статистики не надходили.  

 

2) наявність корупційних ризиків за напрямками діяльності 

територіального органу державної статистики та вжиті заходи щодо їх 

усунення чи послаблення негативного впливу: 
Протягом 2021 року в Головному управлінні статистики у Тернопільській 

області здійснювались превентивні заходи, спрямовані на попередження вчинення 

корупційних правопорушень. 

Зокрема, 28 грудня 2020 року начальником Головного управління 

статистики у Тернопільській області було затверджено План заходів Головного 

управління статистики у Тернопільській області щодо запобігання корупції на 

2021 рік, який містить перелік заходів спрямованих на запобігання проявам 

корупції серед працівників Головного управління статистики. 

З метою вжиття заходів щодо запобігання конфлікту інтересів в Головному 

управлінні статистики, при прийнятті на державну службу, усі працівники 

ознайомлювалось із основними положеннями Закону України «Про запобігання 

корупції», прийняті працівники письмово повідомляли керівництво про 

відсутність чи наявність близьких осіб, працюючих у Головному управлінні 

статистики.  

 

3) результати проведення спеціальних перевірок щодо осіб, які 

претендують на зайняття посад державних службовців: 

 
Загальна 
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з виконанням функцій держави, що не пройшли спеціальну перевірку 

у зв’язку із 

притягненням 

особи до 

кримінальної 

відповідальності, 

в тому числі за 

корупційні 

правопорушення, 

наявності 

судимості 

у зв’язку з 

виявленням факту 

про те, що особа 

піддана, 

піддавалася 

раніше 

адміністративним 

стягненням за 

корупційні 

правопорушення 

у зв’язку з 

виявленням 

недостовірних 

відомостей, 

зазначених у 

декларації про 

майно, доходи, 

витрати і 

зобов’язання 

фінансового 

характеру 

у зв’язку з 

перебуванням 

особи на 

диспансерному 

психіатричному 

та/або 

наркологічному 

обліку 

у зв’язку з 

виявленням 

недостовірних 

даних про 

освіту, 

наявність 

наукового 

ступеня, 

вченого 

звання, 

підвищення 

кваліфікації 

у зв’язку 

з 

виявлен-

ням 

інших 

пору-

шень, 

передба-

чених 

законо-

давством 

1 - - - - - - 

 



 2

 

4) дотримання вимог фінансового контролю: 
У Головному управлінні статистики забезпечено дотримання вимог 

фінансового контролю. Державними службовцями Головного управління 

статистики (131) вчасно було подано електронні декларації осіб уповноважених на 

виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2020 рік.  

 Також у 2021 році регулярно здійснювалась перевірка факту подання 

електронних декларацій перед звільненням осіб, уповноважених на виконання 

функцій держави або місцевого самоврядування, за період, не охоплений раніше 

поданими деклараціями. 

 

5) результати участі у проведенні: 

- юридичної експертизи проектів актів, що видаються територіальним 

органом державної статистики, з метою виявлення чинників, що сприяють 

чи можуть сприяти вчиненню корупційних правопорушень, та вжиті заходи у 

разі їх виявлення (вказати кількість перевірених документів та наданих 

пропозицій за результатами цих перевірок щодо усунення виявлених 

корупційних чинників): 
З метою виявлення чинників, що сприяють чи можуть сприяти вчиненню 

корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень та вжиття відповідних 

заходів у разі їх виявлення, проводиться експертиза проектів наказів Головного 

управління статистики.  

У 2021 році в наказах Головного управління статистики, не було виявлено 

чинників, які сприяли чи могли сприяти вчиненню корупційних або пов’язаних з 

корупцією правопорушень. 

 - службових розслідувань (перевірок) з метою виявлення причин та 

умов, що сприяли вчиненню корупційного порушення, або невиконання 

вимог антикорупційного законодавства:  
У 2021 році в Головному управлінні статистики не було підстав для 

проведення службових розслідувань. 

 

6) проведену роз’яснювальну роботу серед працівників територіального 

органу державної статистики, у т. ч. про заходи, вжиті для підвищення рівня 

знань з питань запобігання корупції серед державних службовців, 

які працюють в територіальному органі державної статистики: 
З метою забезпечення виконання вимог антикорупційного законодавства 

серед працівників Головного управління статистики проводилась роз’яснювальна 

робота та надавались усні консультації з питань запобігання та виявлення 

корупції.  

Постійно підвищувалась кваліфікація державних службовців, зокрема, 

проводились навчання, семінари та інші комунікативні заходи спрямовані на 

додержання законів, недопущення вчинення корупційних або пов’язаних з 

корупцією правопорушень. 

 

2. Інформація щодо пропозицій, наданих відповідальною особою 

керівнику територіального органу державної статистики, щодо 
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удосконалення роботи в цьому органі із забезпечення виконання вимог 

антикорупційного законодавства:  
Підготовлено перелік тем, що стосуються запобігання та виявлення корупції 

для проведення періодичних навчань працівників Головного управління 

статистики. 

 

3. Взаємодія з громадськістю з питань запобігання та виявлення 

корупції: 
Протягом 2021 року забезпечувалося функціонування та регулярне 

оновлення корисними посиланнями розділу «Запобігання проявам корупції». На 

офіційному вебсайті Головного управління статистики, розміщено план заходів 

Головного управління статистики у Тернопільській області щодо запобігання 

корупції на 2021 рік. Також розроблено та опубліковано 4 інформаційні буклети на 

теми: «Подання декларацій осіб уповноважених на виконання функцій держави і 

місцевого самоврядування, шляхом заповнення на офіційному веб-сайті НАЗК, 

враховуючи останні зміни в антикорупційному законодавстві», «Особливості 

повідомлення про суттєві зміни в майновому стані та порядок інформування НАЗК 

про відкриття валютного рахунка в установі банку-нерезидента», 

«Відповідальність за порушення вимог фінансового контролю та інших норм 

антикорупційного характеру», «Обмеження для державних службовців 

передбачені Законом України « Про запобігання корупції». 

Інформація щодо змін у антикорупційному законодавстві постійно 

оновлюється. 

  

  4. Участь в соціологічних   дослідженнях,   що   проводилися 

державними   та недержавними  науково-дослідними  установами  на 

замовлення органу виконавчої влади, з питань поширення корупції та їх 

результати: 
Працівники Головного управління статистики до проведення соціологічних 

досліджень з питань поширення корупції не залучались. 

 

5. Відомості щодо працівників територіального органу державної 

статистики, притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних 

правопорушень: 
Впродовж звітного періоду працівники Головного управління статистики до 

відповідальності за вчинення корупційних правопорушень не притягувалися та 

звернень підприємств, установ та організацій до Головного управління статистики 

щодо фактів корупції не надходило. 

 
Найменування 

територіального органу 

державної статистики 

Прізвище, ім’я, по 

батькові, посада, 

категорія і ранг 

державного службовця, 

притягнутого до 

відповідальності 

Ознаки корупційного 

правопорушення 

Прийняте судом 

рішення (стаття, вид 

покарання, сума 

накладеного штрафу, 

грн) 

Заходи, вжиті до 

державного 

службовця згідно 

із статтею 83 

Закону України 

«Про державну 

службу» 

1 2 3 4 5 

Головне управління статистики у 

Тернопільській області 

- - - - 
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6. Результати проведення іншої роботи передбаченої річним планом 

антикорупційних заходів: 

Згідно Плану проведення колегії на 2021 рік в Головному управлінні 

статистики розглядалися питання щодо стану виконання вимог 

антикорупційного законодавства. Також у Головному управлінні статистики 

був розроблений Календарний план проведення періодичних навчань з питань 

запобігання та виявлення корупції на 202 1 рік. 

Зокрема, керівництво Головного управління статистики приділяє 

особливу увагу контролю за дотриманням вимог антикорупційного 

законодавства та запобігання проявам корупції серед державних службовців 

управління, здійснює профілактичні заходи, організовує проведення занять для 

працівників управління з питань запобігання проявів корупції. На базі 

Західноукраїнського національного університету (м. Тернопіль) 59 державних 

службовців Головного управління статистики взяли участь у загальній 

короткостроковій програмі підвищення кваліфікації державних службовців, які 

займають посади державної служби категорії «Б» та «В» посадових осіб 

місцевого самоврядування з питань запобігання корупції та забезпечення 

доброчесності у дистанційному режимі.  

 

 

 

 

 

Головний спеціаліст з питань  

запобігання та виявлення корупції                                        Юлія ЮРОВСЬКА 

28.12.2021 р. 


