
 

План роботи головного спеціаліста з питань запобігання та виявлення 

корупції у Головному управлінні статистики в Одеській області на 2020 рік 

 

 

 
№ 

з/п 
Найменування заходу 

Відомості про 

виконавців  

Термін виконання 

1 2 3 4 

1 Надання суб’єктам декларування 

методичної та консультативної 

допомоги з питань додержання 

законодавства щодо запобігання 

корупції  

головний спеціаліст з 

питань запобігання та 

виявлення корупції 

 

протягом року 

2 Проведення роз’яснювальної роботи 

щодо обов’язковості повідомлення 

про суттєві зміни у майновому стані 

та у разі відкриття валютного рахунку 

в установі банку-нерезидента, 

відповідно до Закону України «Про 

запобігання корупції» 

головний спеціаліст з 

питань запобігання та 

виявлення корупції 

протягом року 

3 Опрацювання нових законодавчих 

нормативно-правових актів з питань 

державної антикорупційної політики, 

підготовка роз’яснень щодо їх 

застосування, пам’ятки з питань 

запобігання   корупції, тощо 

головний спеціаліст з 

питань запобігання та 

виявлення корупції 

протягом року  

 

4 Проведення занять (лекцій) та 

тематичних короткострокових 

семінарів з питань запобігання та 

виявлення корупції 

головний спеціаліст з 

питань запобігання та 

виявлення корупції 

протягом року  

(за окремим 

планом-графіком) 

5 Узгодження проектів наказів 

Головного управління статистики в 

Одеській області, щодо наявності у 

них корупційних ризиків, шляхом їх 

візування 

головний спеціаліст з 

питань запобігання та 

виявлення корупції 

протягом року 

 

6 Надання методичної та 

консультативної допомоги суб’єктам 

декларування в заповненні 

електронних декларацій осіб, 

уповноважених на виконання функцій 

держави або місцевого 

самоврядування 

головний спеціаліст з 

питань запобігання та 

виявлення корупції 

протягом року 

 

7 Здійснення організаційних заходів 

щодо своєчасного подання декларації 

особи, уповноваженої на виконання 

відділ управління 

персоналом  

 

 

 

  



2 

продовження таблиці 

1 2 3 4 

 функцій держави або місцевого 

самоврядування за минулий рік 

суб’єктами декларування Головного 

управління статистики в Одеській 

області, у т.ч. які звільняються, 

звільненими та тими, які знаходяться 

у відпустках відповідно до Закону 

України «Про відпустки»  

головний спеціаліст з 

питань запобігання та 

виявлення корупції 

01.01.2020 -

01.04.2020 

(за наданими 

відділом 

управління 

персоналом 

критеріями 

перевірки: 

прізвище, ім’я, по-

батькові, займана 

посада, період 

перебування на 

займаній посаді), 

протягом року 

8 Попередження осіб, які припиняють 

(припинили) діяльність пов’язану з 

виконанням функцій держави про 

зобов’язання подавати в 

установленому порядку декларацію 

особи, уповноваженої на виконання 

функцій держави або місцевого 

самоврядування   

головний спеціаліст з 

питань запобігання та 

виявлення корупції 

протягом року 

9 Проведення перевірки фактів подання 

декларацій осіб, уповноважених на 

виконання функцій держави або 

місцевого самоврядування, 

суб’єктами декларування, які 

працюють (працювали) в Головному 

управління статистики в Одеській 

області  

головний спеціаліст з 

питань запобігання та 

виявлення корупції  

у встановлені 

законодавством 

терміни 

10 Інформування в установленому 

законодавством порядку керівника 

Головного управління статистики в 

Одеській області, а також спеціально 

уповноважених суб’єктів у сфері 

протидії корупції у разі виявлення 

фактів, що можуть свідчити про 

вчинення корупційних або пов’язаних 

з корупцією правопорушень з боку 

працівників Головного управління 

статистики в Одеській області. 

головний спеціаліст з 

питань запобігання та 

виявлення корупції 

негайно  

(у разі виявлення 
корупційного 
правопорушення 

або 

правопорушень, 

пов’язаних з 

корупцією) 

11 Підготовка узагальненої інформації за 

основними напрямками роботи 

головного спеціаліста з питань 

запобігання та виявлення корупції та 

надання звітної інформації 

відповідним суб’єктам 

головний спеціаліст з 

питань запобігання та 

виявлення корупції 

у встановлені 

терміни за 

потребою 
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продовження таблиці 

1 2 3 4 

12 Участь у проведенні у встановленому 

порядку службових розслідувань 

(перевірок) у Головному управлінні 

статистики в Одеській області з 

метою виявлення причин та умов, що 

призвели до вчинення корупційного 

або пов’язаного з корупцією 

правопорушення чи невиконання 

вимог антикорупційного 

законодавства  

комісія з проведення 

службового 

розслідування  

 

головний спеціаліст з 

питань запобігання та 

виявлення корупції  

за потребою 

13 Ведення обліку працівників 

Головного управління статистики в 

Одеській області притягнутих до 

відповідальності за вчинення 

корупційних або пов’язаних з 

корупцією правопорушень  

головний спеціаліст з 

питань запобігання та 

виявлення корупції 

протягом року 

(у разі виявлення 

факту)  

14 Участь у забезпеченні якісного 

добору і розстановки кадрів на 

засадах неупередженого конкурсного 

відбору, а також вжиття заходів щодо 

запобігання, виявлення та усунення 

приватного інтересу, реального чи 

потенційного конфлікту інтересів  

 

 

  

відділ управління 

персоналом 

конкурсна комісія на 

зайняття посад 

державної служби 

категорій «Б» та «В» 

Головного управління 

статистики в Одеській 

області  

головний спеціаліст з 

питань запобігання та 

виявлення корупції 

протягом року 

15 Попередження осіб, які претендують 

на зайняття посад державних 

службовців, про спеціальні 

обмеження та заборони, визначені 

чинним законодавством України 

головний спеціаліст з 

питань запобігання та 

виявлення корупції 

протягом року (у 

разі потреби) 

16 Підготовка та подання звіту щодо 

діяльності головного спеціаліста з 

питань запобігання корупції щодо 

здійснення превентивних заходів із 

запобігання та виявлення корупції до 

Держстату за: 

- перший квартал 2020 року;  

- перше півріччя 2020 року; 

- 9 місяців 2020 року 

-          2020 рік  

головний спеціаліст з 

питань запобігання та 

виявлення корупції 

 

 

 

 

 

 

 

до 01.04.2020 

     01.07.2020 

     01.10.2019 

     30.12.2020 

17 Оприлюднення на офіційному 

вебсайті Головного управління 

статистики в Одеській області 

інформації про результати 

проведених заходів з питань 

запобігання та виявлення корупції 

головний спеціаліст з 

питань запобігання та 

виявлення корупції 

 

управління поширення 

інформації та 

комунікацій 

16 січня 2020 року 
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продовження таблиці 

1 2 3 4 

18 Підтримання актуальної інформації 

щодо спеціальної телефонної лінії, 

засобів електронного зв’язку, 

поштової адреси Головного 

управління статистики в Одеській 

області, з метою забезпечення умов 

для повідомлень про можливі факти 

корупційних або пов’язаних з 

корупцією правопорушень, інших 

порушень вимог Закону України «Про 

запобігання корупції», (у тому числі 

анонімно) 

головний спеціаліст з 

питань запобігання та 

виявлення корупції 

протягом року 

(у разі отримання 

інформації)  

19 Забезпечення можливості 

повідомлення про можливі факти 

корупційних або пов’язаних з 

корупцією правопорушень, інших 

порушень Закону України «Про 

запобігання корупції» без зазначення 

авторства (анонімно) 

головний спеціаліст з 

питань запобігання та 

виявлення корупції 

протягом року

  

20 Розгляд в межах повноважень 

повідомлень щодо причетності 

працівників Головного управління 

статистики в Одеській області до 

вчинення корупційних або пов’язаних 

з корупцією правопорушень  

головний спеціаліст з 

питань запобігання та 

виявлення корупції  

у разі повідомлення 

21 Надання працівникам методичної 

допомоги та консультацій щодо 

повідомлення про можливі факти 

корупційних або пов’язаних з 

корупцією правопорушень, інших 

порушень Закону України «Про 

запобігання корупції» 

головний спеціаліст з 

питань запобігання та 

виявлення корупції 

протягом року

  

22 Реалізація заходів забезпечення 

захисту працівників Головного 

управління статистики в Одеській 

області, які повідомили про 

порушення вимог Закону України 

«Про запобігання корупції», від 

застосування негативних заходів 

впливу відповідно до законодавства 

щодо захисту викривачів 

головний спеціаліст з 

питань запобігання та 

виявлення корупції 

протягом року (у 

разі виявлення 

фактів)  

23 Інформаційна підтримка рубрики 

«Запобігання проявам корупції», 

створеної на офіційному вебсайті 

Головного управління статистики в 

Одеській області, наповнення її 

нормативно-правовими актами з 

питань державної антикорупційної 

політики, відповідними матеріалами 

 

головний спеціаліст з 

питань запобігання та 

виявлення корупції 

у разі потреби 
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продовження таблиці 

1 2 3 4 

24 Участь у семінарах, конференціях та 

інших заходах з питань запобігання та 

виявлення корупції, організованих 

органами державної влади   

головний спеціаліст з 

питань запобігання та 

виявлення корупції 

постійно (у разі 

проведення) 

25 Розгляд на колегії Головного 

управління статистики в Одеській 

області питань щодо стану виконання 

вимог антикорупційного 

законодавства в Головному 

управлінні статистики в Одеській 

області за звітний період  

головний спеціаліст з 

питань запобігання та 

виявлення корупції 

за окремим планом 

роботи колегії 

26 Розробка плану роботи головного 

спеціаліста з питань запобігання та 

виявлення корупції у Головному 

управлінні статистики в Одеській 

області на 2021 рік за результатами 

проведеного аналізу здійснених 

антикорупційних заходів за 2020 рік 

головний спеціаліст з 

питань запобігання та 

виявлення корупції 

до 31.12.2020 

 

 


