
Інформація 

 про проведену роботу з питань запобігання корупції в  

Головному управлінні статистики у Львівській області 

за 2021 рік 

 

 

Відповідно до Закону України “Про запобігання корупції”, Плану заходів  Головного 

управління статистики у Львівській області щодо запобігання корупційним правопорушенням та 

правопорушенням, пов’язаним з корупцією, на 2021 рік, затвердженого наказом Головного 

управління статистики у Львівській області від 14 січня 2021 року № 3, у головному управлінні 

проводилась робота, спрямована на запобігання та протидії проявам корупції. 

Упродовж року було вжито такі заходи: 

 

1) проведено інформаційно-роз’яснювальну роботу серед державних службовців головного 

управління з питань дотримання  положень Законів України “Про запобігання корупції”, “Про 

державну службу”;  

 

2) проведено навчання з підвищення рівня професійної компетентності державних 

службовців  у рамках короткострокових семінарів з питань державної служби та правових 

питань, зокрема на теми: “Роз’яснення щодо заповнення електронних декларацій осіб, 

уповноважених на виконання функцій держави”, “Оцінювання завдань та ключових показників 

службової діяльності державних службовців”, “Огляд змін до законодавства України, зокрема, 

антикорупційного законодавства”, “Ознайомлення та обговорення нормативно-правових актів та 

роз’яснень НАЗК щодо повідомлення про суттєві зміни у майновому стані, повідомлення про 

відкриття рахунку, особливостей реалізації заборони на одержання пільг, послуг і майна 

органами державної влади та органами місцевого самоврядування (ст. 54 Закону України “Про 

запобігання корупції”) та відповідальності за прийняття рішень щодо осіб, які прийняли такі 

пільги, послуги і майно, тощо”; 

 

3) організовано навчання 196 державних службовців у Львівському регіональному інституті 

державного управління НАДУ при Президентові України за короткостроковою програмою 

“Запобігання корупції та забезпечення доброчесності”; 

 

4) надано індивідуальні консультації, допомогу в заповненні декларацій; 

 

5) проведено якісний добір і розстановку кадрів шляхом укладання контрактів про 

проходження державної служби (укладено 17 контрактів) та конкурсного відбору (конкурс на 

заміщення вакантних посад державної служби оголошено 12 разів на 34 посади); 

 

6) проведено оцінювання результатів службової діяльності 182 державних службовців; 

 

7) ознайомлено осіб, які претендували на зайняття посад державної служби, про 

спеціальні обмеження, визначені Законами України “Про державну службу” та “Про 

запобігання корупції”; 

 

8) здійснено організаційні заходи щодо своєчасного подання декларацій за попередній рік 

працівниками головного управління, у т.ч. звільненими, а також працівниками, які 

припиняють діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави; 
 

9) проведено перевірки фактів своєчасності подання декларацій; 
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10) проведено перевірки проєктів організаційно-розпорядчих документів з метою виявлення 

причин, що призводять чи можуть призвести до вчинення корупційних або пов’язаних з 

корупцією правопорушень. 

 

Закупівлі товарів, робіт та послуг за державні кошти проводились відповідно до вимог 

Закону України “Про публічні закупівлі”. 

Питання стану роботи щодо запобігання корупції, організації подання електронних 

декларацій розглянуто на нарадах та засіданнях колегії головного управління. 

Повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією 

правопорушень, інших порушень Закону України “Про запобігання корупції” до головного 

управління не надходили. 

Порушень вимог антикорупційного законодавства в Головному управлінні статистики у 

Львівській області не виявлено. 

 

 
 

 


