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ЗВІТ  

за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності Головного 

управління статистики у Вінницькій області за 2022 рік 
 

 На виконання доручення Голови Державної служби статистики України 

від 19.12.2016 № 24-4/47-16 та рішення Національного агентства з питань 

запобігання корупції від 02.12.2016 № 126, зареєстрованого в Міністерстві 

юстиції України 28 грудня 2016 року за № 1718/29848 «Про затвердження 

Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади», 

Комісією з оцінки корупційних ризиків у Головному управлінні статистики  

у Вінницькій області (далі – Комісія) здійснено заходи щодо усунення 

(мінімізації) ідентифікованих корупційних ризиків (додаток 1) та оцінених 

корупційних ризиків (додаток 2), які було визначено за результатами 

проведеної оцінки корупційних ризиків у діяльності Головного управління 

статистики (далі – ГУС у Вінницькій області) за 2022 рік. 

У 2022 році на щоквартальних засіданнях Комісія розглянула всі  

ідентифіковані та оцінені корупційні ризики, наявні у діяльності ГУС  

у Вінницькій області, розробила та забезпечила виконання заходів щодо їх 

усунення (мінімізації) та здійснила аналіз отриманих результатів за такими 

корупційними ризиками:  

 

1.Ідентифікований ризик «Не забезпечення вимог Закону України 

«Про запобігання корупції» щодо здійснення контролю затверджених 

заходів за своєчасним поданням електронних декларацій державними 

службовцями, які віднесені до категорії «Б» і «В», посадовими особами,  

які наділені повноваженнями здійснювати організаційно-розпорядчі чи 

адміністративно-господарські функції, за 2021 рік у ГУС у Вінницькій 

області». 

З метою мінімізації корупційного ризику, забезпечення превентивного 

підходу щодо відповідальності за порушення вимог встановлених Законом 

України «Про запобігання корупції» в частині фінансового контролю:  

1) розроблено та затверджено Заходи щодо здійснення контролю за 

поданням електронних декларацій державними службовцями, які віднесені до 

категорії «Б» і «В» та посадовими особами, які наділені повноваженнями 

здійснювати організаційно-розпорядчі чи адміністративно-господарські 

функції, за 2021 рік ГУС у Вінницькій області (далі – Заходи), згідно наказу  

ГУС у Вінницькій області від 29 листопада 2021 року № 85  



 

«Про затвердження заходів щодо здійснення контролю за поданням 

електронних декларацій державними службовцями, які віднесені до категорії 

«Б» і «В», посадовими особами, які наділені повноваженнями здійснювати 

організаційно-розпорядчі чи адміністративно-господарські функції, за 2021 рік 

Головного управління статистики у Вінницькій області»; 

2) проведено в онлайн-режимі з використанням сервісу «ZOOM» 

навчальний семінар з питань заповнення та подання електронних декларацій 

державними службовцями, що віднесені до категорії «Б» та «В», посадовими 

особами,  які  наділені повноваженнями здійснювати організаційно-розпорядчі 

чи адміністративно-господарські функції, враховуючи внесені зміни до 

антикорупційного законодавства в частині фінансового контролю в період 

воєнного стану; 

3) здійснено навчання з питань отримання, зберігання та використання 

суб’єктами декларування КЕП і паролів приватного ключа, а також 

використання сервісів Єдиного державного реєстру декларацій на офіційному 

сайті НАЗК;  

4) забезпечено: 

– організаційний супровід процесів електронного декларування, в тому 

числі забезпечення виконання суб’єктами декларування вимог 

антикорупційного законодавства, контроль строків виконання Заходів;  

– технічний супровід процесів електронного декларування, забезпечення 

функціонування програмно-апаратних засобів та доступу до інформаційних 

ресурсів НАЗК у мережі інтернет. 

 

2.Ідентифікований ризик «Недостатня врегульованість процедури 

проведення допорогових закупівель». 

З метою мінімізації корупційного ризику, ефективного та прозорого 

здійснення закупівель, економії бюджетних коштів, наказом ГУС у Вінницькій 

області від 23 вересня 2021 року № 65 «Про організацію та проведення 

процедур закупівель/спрощених закупівель в Головному управлінні 

статистики у Вінницькій області» затверджено Положення про уповноважену 

особу з питань організації та проведення спрощених закупівель Головного 

управління статистики у Вінницькій області. 

Для забезпечення врегульованості процедури проведення допорогових 

закупівель та удосконалення порядку  ведення договірної роботи в ГУС  

у Вінницькій області відповідальна уповноважена особа з питань організації та 

проведення спрощених закупівель Головного управління статистики  

у Вінницькій області та в.о. уповноваженої особи з питань організації та 

проведення спрощених закупівель пройшли навчання за спеціальними 

короткостроковими програмами (тренінгами) щодо роз’ясненнь вимог Закону 

України «Про публічні закупівлі», а саме: «Система електронних закупівель 

PROZORRO та громадський контроль DOZORRO», «Провадження 

електронного документообігу. Ведення бухгалтерського обліку та звітності  

в державному та місцевому секторі».  



 

3. Ідентифікований ризик «Не забезпечення вимог фінансового 

контролю щодо подання Е_Декларацій за 2021 рік державними 

службовцями ГУС у Вінницькій області в умовах воєнного стану до 

Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на 

виконання функцій держави або місцевого самоврядування». 

З метою мінімізації корупційного ризику, дотримання вимог 

антикорупційного законодавства та протидії корупції в частині фінансового 

контролю, несвоєчасного подання та неподання електронних декларацій, 

повідомлень про суттєві зміни у майновому стані, декларування недостовірної 

інформації у декларації особи уповноваженої на виконання функцій держави 

або місцевого самоврядування, та водночас, беручи до уваги Указ Президента 

України від 17.05.2022 № 341/2022 «Про продовження строку дії воєнного 

стану в Україні», керуючись роз’ясненнями НАЗК, щодо застосування 

окремих положень Закону України «Про запобігання корупції» стосовно 

заходів фінансового контролю в умовах воєнного стану, було розроблено 

оновлені заходи та графіки подання Е_Декларацій працівників ГУС  

у Вінницькій області за 2021 рік. Станом на 31.05.2022 року у Головному  

управлінні статистики у Вінницькій області забезпечено подання електронних 

декларацій 139 суб’єктами декларування – державними службовцями та 

посадовими особами, уповноваженими на виконання функцій держави.  

Крім того, 5 осіб, які припинили діяльність, пов’язану з виконанням 

функцій держави протягом 2021 року та були зобов’язанні подати декларації 

за період не охоплений раніше поданими деклараціями, виконали свій 

обов’язок та надали декларації, що охоплюють попередній 2021 рік, до 

Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання 

функцій держави або місцевого самоврядування. 

 

4. Ідентифікований ризик «Встановлені законодавством обмеження 

щодо  роботи за сумісництвом за винятком наукової,  викладацької,  

медичної  та творчої діяльності для працівників державних органів не 

чітко визначають перелік посад, що відносяться до викладацького 

напрямку діяльності». 

З метою мінімізації корупційного ризику, забезпечення превентивного 

підходу щодо відповідальності за порушення вимог встановлених Законами 

України «Про запобігання корупції» та «Про державну службу»:  

1) розроблено та впроваджено Заходи щодо здійснення контролю за  

працівниками, в діяльності яких крім трудового договору за основним місцем 

роботи, має місце укладення окремого трудового договору, якими 

передбачено встановлення додаткового контролю з боку головного спеціаліста 

з питань запобігання та виявлення корупції за діяльністю працівників ГУС  

у Вінницькій області, у яких крім трудового договору за основним місцем 

роботи, має місце укладення окремого трудового договору, проведення 

консультацій, навчань, роз’яснень з питань застосування положень 

антикорупційного законодавства в частині обмежень щодо сумісництва та 



 

суміщення з іншими видами діяльності, вимог та заборон, встановлених 

Законом України «Про запобігання корупції»; 

2) для працівників  ГУС у Вінницькій області, організовано та  

проведено 3 дистанційних навчання із державними службовцями щодо 

встановлених обмежень, визначених Законом України «Про запобігання 

корупції» (зі змінами), та які внесені до антикорупційного законодавства  

у період воєнного стану; 

3) з метою ознайомлення працівників з положеннями Закону України 

«Про запобігання корупції» в частині обмежень щодо сумісництва та 

суміщення з іншими видами діяльності підготовлено «Пам'ятку працівникам 

щодо обмежень, встановлених розділом IV «Запобігання корупційним та 

пов’язаним з корупцією правопорушенням» Закону України «Про запобігання 

корупції»; 

4) забезпечено проведення роз’яснень державним службовцям щодо 

внесених змін до антикорупційного законодавства Законом України від  

08 липня 2022 року № 2381-IX «Про внесення змін до Закону України  

«Про запобігання корупції» щодо особливостей застосування законодавства  

у сфері запобігання корупції в умовах воєнного стану» та  роз'яснень НАЗК 

від  07 березня 2022 року № 4 «Щодо застосування окремих положень Закону 

України «Про запобігання корупції» стосовно заходів фінансового контролю  

в умовах воєнного стану»; 

5) відповідно до плану-графіка підвищення кваліфікації працівників 

органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних 

підприємств, установ і організацій у Центрі перепідготовки та підвищення 

кваліфікації керівних кадрів Вінницької області для підвищення рівня знань 

антикорупційного законодавства державних службовців, протягом 2022 року  

забезпечено участь 7 державних службовців ГУС у Вінницькій області  

у навчанні з питань запобігання корупції в онлайн режимі із застосуванням 

сервісу ZOOM.         

6) надано 163 консультації працівникам ГУС у Вінницькій області  

з питань застосування щодо них антикорупційного законодавства в частині 

наявних  обмежень, вимог та заборон. 

 

5. Ідентифікований ризик «Неподання (несвоєчасне подання) 

респондентами звітності у зв'язку із пандемією COVID-19  

та карантинними заходами, в умовах воєнного стану, подання звітності 

низької якості окремими респондентами державних статистичних 

спостережень за відповідними формами державних статистичних 

спостережень». 

З метою мінімізації корупційного ризику протягом 2022 року у ГУС  

у Вінницькій області проведено такий комплекс робіт: 

– забезпечено своєчасне повідомлення респондентів, відібраних 

Держстатом для обстеження в 2022 році, про їх участь в ДСС; респондентам 



 

вперше залученим до звітування, було направлено 3668 нагадувань/ 

повідомлень про їх участь в ДСС;  

– на офіційному вебсайті ГУС у Вінницькій області розміщено Календар 

(графік) подання звітності на 2022 рік, який щомісячно актуалізувався  

(на головній сторінці вебсайту, у рубриках “До уваги респондентів”, “Термін 

подання звітності”); 

– з метою оперативного вирішення питань щодо подання статистичної 

та фінансової звітності налагоджено комунікації з респондентами  

з використанням месенджерів Viber, Telegram, долучено нових учасників до 

вайбер-спільноти «Вінницястат респондентам»; 

– створено та щомісячно оновлюється База даних причин не відповідей 

(не подання звітності) респондентів; 

– продовжено ведення Реєстру респондентів, які подали письмові 

пояснення щодо причин не подання звітності (не участі в ДСС); 

– підготовлено 21 інструктивний лист для респондентів з питань 

запровадження нових/внесення змін до чинних ДСС, проведено 3 наради  

в режимі ZOOM-конференції та 10 інтернет-нарад з респондентами щодо 

методології складання форм ДСС, надавались індивідуальні консультації 

респондентам з питань складання та подання звітності до органів державної 

статистики; 

– на офіційному вебсайті ГУС у Вінницької області розміщено  

актуальну інформацію для респондентів з питань заповнення та подання 

статистичної звітності у рубриках «Оголошення для респондентів», «Календар 

подання форм ДСС та фінансової звітності», «Сервіс для респондентів 

«Пошук за кодом ЄДРПОУ», «Подання звітності», а також «Термін подання 

звітності», «Методологія  та класифікатори», «Звітна документація» ;  

– підготовлено та направлено на адресу респондентів 517 оглядових 

листів, у тому числі “зворотного зв’язку” за результатами збирання звітності.  

 

6. Ідентифікований ризик «Недостатність захисту статистичної 

інформації в інформаційно-комунікаційній системі органів державної 

статистики (далі - ІКС ОДС)». 

 З метою мінімізації корупційного ризику вжито такі заходи з посилення 

кіберзахисту державних інформаційних ресурсів та ІКС ОДС в ГУС у 

Вінницькій області забезпечено: 

- безперебійне функціонування системи антивірусного захисту та 

актуалізацію антивірусних баз даних під контролем та за участю системного 

адміністратора на комп’ютерному та серверному обладнанні; 

- оновлення операційної системи Windows та встановленого програмного 

забезпечення на серверах та персональних комп’ютерах користувачів до 

актуальних версій; 

- блокування спроб використання незареєстрованих зовнішніх носіїв, 

запуску заборонених додатків з використанням антивірусного програмного 

забезпеченням;  



 

- розмежування доступу зареєстрованих користувачів та адміністраторів 

до ІКС ОДС; 

- контроль за використанням виключно ліцензійних програмних 

продуктів; 

- здійснення резервного копіювання інформації, що обробляється в ІКС 

ОДС на визначені сервери та  зовнішні носії; 

-  збереження та цілісність архівів програмного забезпечення, баз даних 

статистичної інформації, наявність актуальних архівних копій; 

- практичне застосування рекомендацій Управління Служби безпеки 

України щодо своєчасного виявлення, попередження, локалізації можливих 

кіберзагроз та невідкладного інформування про виявлені кібератаки 

(кіберінциденти) відповідні органи в установленому порядку; 

- відпрацювання технічних рекомендацій команди реагування на 

комп’ютерні надзвичайні події України CERT-UA з ліквідації загроз на 

вебресурсах.  

 

 

 

 

 

 

 

Голова Комісії  

з оцінки корупційних ризиків у  

Головному управлінні статистики у  

Вінницькій області                                                                      Ірина ВОРОНОВА  


