ЗВІТ
за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності
Головного управління статистики у Закарпатській області
Відповідно до частини першої статті 19 Закону України «Про запобігання
корупції», пунктів 1, 3 розділу II Методології оцінювання корупційних ризиків у
діяльності органів влади, затвердженої рішенням Національного агентства з
питань запобігання корупції від 02 грудня 2016 року №126, зареєстрованим у
Міністерстві юстиції України 28 грудня 2016 року за №1718/29848 та наказу
Головного управління статистики у Закарпатській області (далі – Головне
управління статистики) від 21.11.2017 року №102 утворено Комісію з оцінки
корупційних ризиків (далі – Комісія) та затверджено Положення про Комісію.
З 06 лютого 2017 року по 13 лютого 2017 року вищезгаданою Комісією
Головного управління статистики була проведена робота по оцінці корупційних
ризиків, яка складалася з чотирьох етапів (перший етап – робота щодо
ідентифікації корупційних ризиків та щодо проведення їх оцінки; другий етап –
підготовка Звіту за результатами оцінки корупційних ризиків; третій етап –
оприлюднення на офіційному веб – сайті Головного управління статистики Звіту
з оцінки корупційних ризиків; четвертий етап – надіслання вищезгаданого Звіту
до Державної статистики України (далі – Держстату)).
Разом з тим, заступником голови Комісії складено робочий план оцінки
корупційних ризиків, в якому міститься інформація про: об’єкти оцінки
корупційних ризиків; джерела інформації для проведення оцінки корупційних
ризиків; методи і способи оцінки корупційних ризиків; осіб, відповідальних за
проведення оцінки корупційних ризиків, по кожному об’єкту; строки проведення
оцінки корупційних ризиків по кожному об’єкту. Робочий план затверджено
головою комісії.
Об’єктами оцінки корупційних ризиків були Головне управління
статистики, його структурні та відокремлені підрозділи.
Джерелами оцінки корупційних ризиків були функції та завдання
Головного управління статистики, які визначені у Положенні про Головне
управління статистики, затвердженому наказом Держстату від 30.09.2015 року
№235 у редакції наказу Держстату від 21.08.2017 року №214; функції та завдання
структурних підрозділів Головного управління статистики, які визначені у
Положенні кожного структурного підрозділу (окремо), затвердженому наказами
Головного управління статистики від 26.11.2015 року №79 та від 06.10.2017 року
№82; функції та завдання відокремлених підрозділів Головного управління
статистики, які визначені у Положенні кожного відокремленого підрозділу
(окремо), затвердженому наказами Головного управління статистики від
07.10.2015 року №64 та від 06.10.2017 року №82 і посадові інструкції.
Методами та способами оцінки корупційних ризиків було визначено
перевірку наявності вчинення корупційних правопорушень та оцінку ймовірності
вчинення корупційних правопорушень за попередній період, оцінку ймовірності
вчинення корупційних правопорушень чи правопорушень, пов’язаних з

корупцією, визначення фінансових та репутаційних наслідків для органу від
вчинення корупційних правопорушень.
На чергових засіданнях членами Комісії, відповідно до Методології
оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади, затвердженої
рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 02 грудня
2016 року №126, зареєстрованій у Міністерстві юстиції України 28 грудня 2016
року за №1718/29848, ідентифіковано корупційні ризики шляхом дослідження
(аналізу) зовнішнього та внутрішнього середовища органу влади на предмет
виявлення чинників корупційних ризиків у Положеннях та посадових
інструкціях. Засідання Комісії оформлені протоколами, які підписані всіма
присутніми на засіданнях членами Комісії.
Головою Комісії узагальнено результати роботи членів Комісії щодо
оцінки корупційних ризиків. За результатами оцінки корупційних ризиків у
діяльності Головного управління статистики затверджено Звіт, який в
подальшому буде надіслано до Держстату.
У Додатку 1 до Звіту подано опис ідентифікованого корупційного ризику
у діяльності Головного управління статистики, чинників корупційного ризику та
можливих наслідків корупційного правопорушення чи правопорушення,
пов’язаного з корупцією.
У Додатку 2 надано оцінку корупційного ризику та заходи щодо його
усунення.
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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
№ Ідентифікований
п/п
корупційний
ризик

Опис ідентифікованого
корупційного ризику

Чинники
Можливі наслідки
корупційного ризику корупційного правопорушення
чи правопорушення,
пов’язаного з корупцією
1
2
3
4
5
1. Забезпечення
Неналежне виконання Порядку плати Вибіркове планування Притягнення фахівців з
виконання
домогосподарствам за ведення записів контролю роботи
інтерв’ювання до
встановленого
доходів і витрат та надання інших
фахівців з інтерв’ю- відповідальності; несвоєчасне
Держстатом
відомостей про умови їхнього життя вання
та в повному обсязі
Порядку плати
слугуватиме заохоченням фахівців з
використання бюджетних
домогосподаінтерв’ювання до вчинення
коштів за програмою
рствам за ведення корупційного або пов’язаного з
щоквартальна плата
записів доходів корупцією правопорушення, зокрема,
домогосподарств за ведення
і витрат та
шляхом підроблення анкет або
записів доходів, витрат та
надання інших
привласнення державних коштів
інших відомостей під час
відомостей про
проведення обстеження умов
умови їхнього
їх життя та репутації
життя
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
Заходи щодо
Особа (особи), Строк виконання Необхідні
корупційного
усунення
відповідальна (і) заходів щодо для впровадризику
корупційного
за виконання
усунення
ження захо(низька/середня/
ризику
заходу
корупційного дів ресурси
висока)
ризику
1
2
3
4
5
6
7
1. Забезпечення викоСередня
Проведення
Лучківська Г. І., постійно
кошти
нання встановленого
планового та ціле- начальник
державного
Держстатом Порядку
спрямованого
відділу обробки
бюджету
плати домогосподарконтролю роботи даних вибіркоствам за ведення зафахівців з
вих обстежень
писів доходів і витрат
інтерв’ювання
населення
та надання інших відомостей про умови
їхнього життя

Очікувані
результати

8
ефективне
використання
бюджетних
коштів за
програмою
щоквартальна
плата домогосподарств
за ведення
записів доходів, витрат та
інших
відомостей
під час
проведення
обстеження
умов їх життя

