
ЗАТВЕРДЖЕНО 
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статистики у Львівській області 

14 січня  2021 р.    № 3 

 

 

План заходів 

Головного управління статистики у Львівській області 

щодо запобігання корупційним правопорушенням та правопорушенням, 

пов’язаним з корупцією,  на 2021 рік  
 

№ 
з/п 

Найменування  заходу Відповідальні за 
виконання 

Строк виконання 

1 2 3 4 

1 Проведення роз'яснювальної роботи серед 
державних службовців головного управління 
з питань додержання законодавства щодо 
запобігання корупції 

Сектор правової роботи  
Структурні підрозділи  

Постійно 

2 Здійснення контролю за додержанням 
державними службовцями головного 
управління  правил етичної поведінки  

Структурні  підрозділи Постійно 

3 Розміщення у локальній комп'ю́терній мережі 
інформації щодо змін антикорупційного 
законодавства та роз’яснень щодо його 
застосування 

Сектор правової роботи  
Відділ інформаційних 
систем управління 
інформаційних 
технологій 

У разі 

 потреби 

 

4 Направлення працівників головного 
управління згідно із визначеною потребою на 
підвищення кваліфікації за професійними 
програмами, програмами тематичних 
короткотермінових семінарів з питань 
запобігання корупції 

Відділ управління 
персоналом  
 

Згідно із планами-
графіками 

навчальних  закладів, 
де розміщується 

відповідне державне 
замовлення 

5 Забезпечення якісного добору і розстановки 
кадрів на засадах неупередженого 
конкурсного відбору 

Відділ управління 
персоналом  
Конкурсна комісія  
 

Постійно 

6 Забезпечення об’єктивного оцінювання 
результатів службової діяльності державних 
службовців головного управління, а також 
ужиття заходів щодо запобігання, 
виявлення та усунення конфлікту інтересів 

Відділ управління 
персоналом  
Структурні  підрозділи  

Постійно 

  7 Ознайомлення осіб, які претендують на 
зайняття посад державної служби, про 
спеціальні обмеження, визначені Законами 
України “Про державну службу” та “Про 
запобігання корупції” 

Відділ управління 
персоналом  
 

Постійно 

  8 Організація проведення спеціальної 

перевірки щодо осіб, які претендують на 

зайняття посад державної служби в 

головному управлінні 

Відділ управління 
персоналом  
 

У разі 

 потреби 
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Продовження таблиці 

1 2 3   4 

9 Проведення службових розслідувань з 

метою виявлення причин та умов, що 

сприяли вчиненню корупційного 

правопорушення, або невиконання вимог 

антикорупційного законодавства 

Комісія з проведення 
службового розслідування  

У разі 

 потреби 
 

10 Розгляд обвинувального вироку суду або 

постанови про накладення 

адміністративного стягнення за корупційне 

правопорушення та вжиття до такого 

працівника заходів згідно з 

законодавством 

Відділ управління 
персоналом  
Сектор правової роботи  

 

У разі 

 надходження 

11 Розгляд  повідомлень про порушення 

вимог Закону України “Про запобігання 

корупції” працівниками головного 

управління 

Сектор правової роботи  
Відділ управління 
персоналом 

У разі  

надходження  

12 Повідомлення у письмовій формі 

безпосереднього керівника про виникнення 

реального чи потенційного конфлікту 

інтересів 

Працівники структурних 

підрозділів 
Негайно  

13 Забезпечення негайного реагування на 

повідомлення підлеглих про наявність 

конфлікту інтересів 

Керівники структурних 

підрозділів 
У разі  

надходження 

  14 Здійснення організаційних заходів щодо 

своєчасного подання декларацій за 

минулий рік працівниками головного 

управління, у т.ч. звільненими 

 

Відділ управління 
персоналом  
Керівники 

структурних 

підрозділів 

До 1 квітня  

 15 Здійснення організаційних заходів щодо 

своєчасного подання декларацій 

працівниками головного управління, які 

припиняють діяльність, пов’язану з 

виконанням функцій держави 

 

Відділ управління 
персоналом  
Керівники структурних 
підрозділів 

Постійно 

16 Надання допомоги працівникам головного 

управління у заповненні декларацій 

Сектор правової роботи  

 Керівники  

структурних підрозділів 

Постійно 

17 Перевірка факту своєчасності подання 

декларацій та повідомлення Національного 

агентства з питань запобігання корупції 

про випадки неподання чи несвоєчасного 

подання декларацій  

Сектор правової роботи  
Відділ управління 
персоналом  

 

У встановлені 

законодавством 

строки 

18 Розгляд на колегії головного управління 

питань щодо стану виконання вимог 

антикорупційного законодавства 

Сектор правової роботи  
Відділ управління 
персоналом  

 

Згідно з 

планом роботи 

колегії 

19 Проведення службових розслідувань з 

метою виявлення причин та умов, що 

сприяли вчиненню корупційного 

правопорушення, або невиконання вимог 

антикорупційного законодавства 

Комісія з проведення 
службового розслідування  

У разі 

 потреби 
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Продовження таблиці 

1 2 3 4 

  20 Проведення перевірки проектів 

організаційно-розпорядчих документів з 

метою виявлення причин, що призводять 

чи можуть призвести до вчинення 

корупційних або пов’язаних з корупцією 

правопорушень 

Сектор правової роботи  
 

У разі 

 потреби 

21 Інформування громадськості про осіб, 

притягнутих до відповідальності за 

вчинення корупційних правопорушень, 

оновлення антикорупційних матеріалів на 

офіційному вебсайті головного управління 

Сектор правової роботи  
Відділ інформаційних 
систем управління 
інформаційних 
технологій 

У разі 

 потреби 

 

22 Надання Національному агентству з 

питань запобігання корупції відомостей 

про притягнення осіб до дисциплінарної 

відповідальності за вчинення корупційних 

або пов’язаних із корупцією 

правопорушень для внесення до Єдиного 

державного реєстру осіб, які вчинили 

корупційні або пов’язані з корупцією 

правопорушення 

Відділ управління 
персоналом 

У встановлений 

законодавством 

термін 

23 Розроблення проєкту плану заходів 

Головного управління статистики у 

Львівській області щодо запобігання  

корупції  на 2022 рік 

Сектор правової роботи  

 
Грудень 

 

 

 

 

 

 


