
                                                                                    
 
 
 
 
 
  
                                                                                    ЗАТВЕРДЖУЮ 
                                                                        Начальник Головного управління 
                                                                        статистики у Закарпатській області   
                                                                                                                   Г. Гриник  
 
         
                                                              ЗВІТ 
                 за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності  
                 Головного управління статистики у Закарпатській області 
 
 
 У зв’язку зі звільненням Машкаринця Н. – головного спеціаліста – 
юрисконсульта, наказом Головного управління статистики у Закарпатській 
області (далі – Головне управління статистики) від 17.09.2018 року № 67 до 
складу Комісії з оцінки корупційних ризиків у діяльності Головного 
управління статистики у Закарпатській області (далі – Комісія) внесено 
зміни, а саме заступником голови комісії призначено Гарагонича М. – 
заступника начальника Головного управління.   
 Заступником голови Комісії складено робочий план оцінки 
корупційних ризиків, який затверджено головою Комісії.   

 Станом на 25 вересня 2018 року членами Комісії обговорено 
корупційні ризики у діяльності Головного управління статистики, оцінені на 
попередніх засіданнях Комісії та обговорено розроблені заходи щодо їх 
усунення.  Засідання Комісії оформлено протоколом від 25.09.2018 року № 5, 
який підписаний всіма присутніми на засіданні членами Комісії. 
 Головою Комісії узагальнено результати роботи членів Комісії щодо 
оцінки корупційних ризиків, які проведені відповідно до вимог Методології 
оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади, затвердженої 
Рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 
02.12.2016 року № 126. За результатами проведеної роботи по оцінці 
корупційних ризиків у діяльності Головного управління статистики Комісія 
дійшла до висновку, що в діяльності Головного управління статистики 
корупційні ризики відсутні. 
 Проте, у Звіт за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності 
Головного управління статистики від 12.06.2017 року включено корупційні 
ризики: 

– забезпечення виконання встановленого Держстатом Порядку плати 
домогосподарствам за ведення записів та надання інших відомостей про 
умови їхнього життя; 



– забезпечення умов, порядку та процедури закупівлі товарів, робіт і 
послуг відповідно до вимог Закону України «Про публічні закупівлі». 
 Строк виконання заходів щодо усунення корупційних ризиків 
зазначено постійно, оскільки повністю ризики усунути неможливо.  
 Враховуючи вищезазначене, Комісією вирішено включити у даний Звіт 
повторно вищезгадані корупційні ризики. Затверджений Звіт в подальшому 
надіслати до Державної служби статистики України.  
 
                   
      
 
 
 
 
Голова Комісії  
з оцінки корупційних ризиків 
у діяльності Головного управління  
статистики у Закарпатській області                        О. Калич                                                                   
 
 
 



 Додаток 1 
 до Звіту за результатами оцінки 
 корупційних ризиків у діяльності 
 Головного управління статистики  
 у Закарпатській області 

 
Опис ідентифікованого корупційного ризику  
у діяльності Головного управління статистики, 

чинників корупційного ризику та можливих наслідків корупційного правопорушення 
чи правопорушення, пов’язаного з корупцією 

 
№ 
п/п Ідентифікований 

корупційний 
ризик 

Опис ідентифікованого 
 корупційного  

ризику 

Чинники 
корупційного  

ризику 

Можливі наслідки 
корупційного правопорушення 

чи правопорушення, 
пов’язаного з корупцією 

1 2 3 4 5 
1. Забезпечення 

виконання 
встановленого 
Держстатом 
Порядку плати  
домогоспода-
рствам за ведення  
записів доходів  
і витрат та 
надання інших 
відомостей про 
умови їхнього 
життя    

Неналежне виконання Порядку плати 
домогосподарствам за ведення записів 
доходів і витрат та надання інших 
відомостей про умови їхнього життя 
слугуватиме заохоченням фахівців з 
інтерв’ювання до вчинення 
корупційного або пов’язаного з 
корупцією правопорушення, зокрема, 
шляхом підроблення анкет або 
привласнення державних коштів         

Вибіркове планування 
контролю роботи 
фахівців з інтерв’ю- 
вання  

Притягнення фахівців з 
інтерв’ювання до 
відповідальності; несвоєчасне 
та в повному обсязі 
використання бюджетних 
коштів за програмою 
щоквартальна плата 
домогосподарств за ведення 
записів доходів, витрат та 
інших відомостей під час 
проведення обстеження умов  
їх життя та репутація 
Головного управління 
статистики  



 
2. Забезпечення 

умов, порядку та 
процедури 
закупівлі товарів, 
робіт і послуг 
відповідно до 
вимог Закону 
України «Про 
публічні 
закупівлі»  

Порушення умов, порядку та 
процедури закупівлі товарів, робіт і 
послуг, а саме: не оприлюднення 
інформації про проведення процедури 
закупівлі у встановлений 
законодавством строк  та не здійснено 
вибір процедури закупівель.    

Посилений контроль 
під час процедури 
закупівлі товарів, 
робіт і послуг    

Притягнення винних осіб до 
відповідальності; неефективні 
витрати бюджетних коштів під 
час процедури закупівлі 
товарів, робіт і послуг та 
репутація Головного 
управління статистики   



 

 Додаток 2  
 до Звіту за результатами оцінки 
 корупційних ризиків у діяльності 
 Головного управління статистики 
 у Закарпатській області 

 
Таблиця оціненого корупційного ризику та заходів щодо його усунення 

 

№ 
п/п 

Корупційний  
ризик 

Пріоритетність 
корупційного 

ризику  
(низька/середня/

висока) 

Заходи щодо 
усунення  

корупційного 
ризику 

Особа (особи), 
відповідальна (і) 
за виконання 

заходу 

Строк виконання 
заходів щодо 
усунення 

корупційного 
ризику 

Необхідні  
для 

впровадження 
заходів  
 ресурси 

Очікувані 
результати 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1. Забезпечення вико- 

нання встановленого 
Держстатом Порядку 
плати домогосподар- 
ствам за ведення за- 
писів доходів і витрат 
та надання інших ві- 
домостей про умови 
їхнього життя    

Середня Проведення 
планового та ціле- 
спрямованого 
контролю роботи 
фахівців з 
інтерв’ювання     

Лучківська Г. І., 
начальник 
відділу обробки 
даних вибірко- 
вих обстежень 
населення  

постійно кошти 
державного 
бюджету 

ефективне 
використання 
бюджетних 
коштів за 
програмою 
щоквартальна 
плата домо- 
господарств 
за ведення  
записів дохо- 
дів, витрат та 
інших 
відомостей 
під час 
проведення 
обстеження 
умов їх життя 



2. Забезпечення умов, 
порядку та процедури 
закупівлі товарів, робіт 
і послуг відповідно до 
вимог Закону України 
«Про публічні 
закупівлі» 

Середня Забезпечення 
відкритості та 
прозорості на всіх 
стадіях закупівлі 
та сприяння 
залученню 
громадськості до 
здійснення 
контролю у сфері 
закупівель 

Байза М. І., 
начальник 
управління 
фінансово – 
економічного 
забезпечення, 
бухгалтерського 
обліку та 
звітності – 
головний 
бухгалтер  

постійно кошти 
державного 
бюджету 

максимальна 
економія 
бюджетних 
коштів та 
ефективне їх 
використання 

 


