
Показники роботи з питань запобігання та виявлення корупції 

в Головному управлінні статистики у Полтавській області 

за 2022 рік 

 

Робота щодо запобігання та виявлення корупції в Головному управлінні 

статистики у Полтавській області проводилася відповідно до плану заходів 

Головного управління статистики у Полтавській області щодо запобігання та 

виявлення корупції на 2022 рік. Всі заходи, направлені на попередження та 

виявлення порушень вимог антикорупційного законодавства, підвищення 

особистої відповідальності працівників та неприпустимість вчинення 

корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, виконано в 

установлені строки з урахуванням особливостей, встановлених Законом 

України “Про правовий режим воєнного стану”. 

Робота в умовах воєнного стану була зосереджена на таких напрямках 

діяльності: 

✓ наданні консультаційної допомоги суб’єктам декларування щодо 

особливостей додержання вимог фінансового контролю з урахуванням 

роз’яснень Національного агентства з питань запобігання корупції на період дії 

правового режиму воєнного стану; 

✓ візуванні проєктів актів з основної діяльності, адміністративно-

господарських та кадрових питань; 

✓ запобіганні та врегулюванні конфлікту інтересів. Зокрема, 

затверджено Порядок запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у 

Головному управлінні статистики у Полтавській області, з яким були 

ознайомлені керівники та працівники структурних підрозділів, а також 

забезпечені всіма методичними матеріалами роз’яснювального характеру; 

✓ організації роботи каналів повідомлення про можливі факти 

корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень 

вимог Закону України “Про запобігання корупції”. 

Головним спеціалістом з питань запобігання та виявлення корупції (далі – 

головний спеціаліст) проводилася роз’яснювальна робота серед державних 

службовців з питань дотримання антикорупційного законодавства. 

Зокрема: 

✓ були розроблені та доведені до відома працівників методичні 

матеріали; 

✓ організовано 3 навчальні заходи з антикорупційної тематики за 

такими напрямками: 

– декларування та інші вимоги фінансового контролю; 

– запобігання та врегулювання конфлікту інтересів; 

– дотримання обмежень щодо запобігання корупції та забезпечення 

доброчесності в умовах воєнного стану. 

Кількість осіб, які взяли участь у проведених заняттях по підвищенню 

рівня знань з питань запобігання та виявлення корупції, становила 395 чоловік; 

✓ було надано 125 консультацій телефоном та/або на особистому 

прийомі, які обліковані у відповідному журналі; 



 

✓ на офіційному вебсайті Головного управління статистики протягом 

року оновлювалися та розміщувалися методичні матеріали, рекомендації та 

роз’яснення окремих положень нормативно-правових актів з питань протидії 

корупції, пам’ятки щодо заборон і обмежень для державних службовців згідно 

Закону України “Про запобігання корупції”. 

З метою виконання антикорупційного законодавства в частині співпраці з 

викривачами, організовано роботу та забезпечено функціонування внутрішніх 

каналів для повідомлень про можливі факти корупційних або пов’язаних з 

корупцією правопорушень, інших порушень Закону України “Про запобігання 

корупції”. Протягом 2022 року відповідних звернень та повідомлень не 

надходило. 

Головним спеціалістом вживались такі заходи для забезпечення 

дотримання вимог фінансового контролю: 

✓ на офіційному вебсайті Головного управління статистики розміщені 

посилання на нормативну базу та роз’яснення Національного агентства з 

питань запобігання корупції щодо декларування; 

✓ розроблені методичні матеріали та ознайомлено з ними працівників; 

✓ надавалася консультативна допомога працівникам в заповненні 

декларацій, вівся облік такої діяльності; 

✓ надсилалися листи-нагадування та надавалися роз’яснення в 

телефонному режимі особам, які припинили виконання функцій держави 

протягом 2021 року, щодо обов’язку подання декларації після звільнення; 

✓ працівники, що припинили діяльність, пов’язану з виконанням 

функцій держави, протягом 2022 року, були проінформовані щодо зобов’язання 

подати декларацію при звільненні за період, не охоплений раніше поданими 

деклараціями, та наступного року після звільнення з урахуванням вимог на 

період дії воєнного стану. 

У зв’язку з обмеженням окремих завдань на період дії воєнного стану 

тимчасово припинено здійснення перевірки факту подання суб’єктами 

декларування декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави 

або місцевого самоврядування, через відсутність доступу до публічної частини 

Реєстру декларацій. 

За звітний період порушень вимог антикорупційного законодавства 

працівниками не зафіксовано, державні службовці Головного управління 

статистики у Полтавській області до відповідальності за вчинення корупційних 

або пов’язаних з корупцією правопорушень чи інших порушень Закону України 

“Про запобігання корупції” не притягувалися, службові розслідування 

(перевірки) з метою виявлення причин та умов, що сприяли вчиненню 

корупційного правопорушення, не проводилися. 


