Інформація про стан виконання Державним архівом та архівними
установами Луганської області норм законодавства про запобігання корупції
у 2017 році та здійснення заходів щодо виявлення та протидії корупційним
проявам у 2018 році
Держархівом проводиться відповідна робота, спрямована на виконання
вимог законів України «Про державну службу», «Про запобігання корупції»,
«Про очищення влади» та інших нормативно-правових актів антикорупційного
характеру.
Відповідальними за координацію та організацію роботи з питань протидії
корупції в Держархіві призначено заступника директора та головного спеціалістаюрисконсульта.
Як і у 2016 році, у 2017 році Держархівом також проводилась певна робота
щодо виконання норм антикорупційного законодавства.
На апаратних нарадах директора постійно проводиться роз’яснювальна
робота з питань запобігання корупції.
У 2017 році Національним агентством з питань запобігання корупції (далі НАЗК) було розроблено понад 15 роз’яснень та загальних рекомендацій з питань
запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, щодо спеціальних обмежень,
пов’язаних з прийняттям на державну службу та проходженням державної
служби, з якими були ознайомлені державні службовці Держархіву.
В 2017 році на роботу до Державного архіву було прийнято 3 державних
службовців, які були попереджені про вищезазначені обмеження та були
ознайомлені з Правилами етичної поведінки державних службовців.
Ведеться постійна робота щодо недопущення фактів сумісництва та
суміщення з іншими видами діяльності та обмеження роботи близьких осіб
працівників Держархіву.
Перевірки стану архівної справи підприємств, установ, організацій та
архівних установ області Держархівом здійснюються лише після повідомлення
працівником, який направляється на перевірку, що він не має потенційного або
реального конфлікту інтересів у зв’язку з проведенням цієї перевірки.
Ведеться систематична роз’яснювальна робота щодо вжиття заходів та
недопущення будь-якої можливості виникнення конфлікту інтересів, а також
обов’язковості повідомлення про наявність конфлікту інтересів та пошуку шляхів
його врегулювання і усунення.
У жовтні 2017 року Державним архівом була розроблена пам’ятка: «Щодо
запобігання корупційним та пов’язаним з корупцією правопорушенням при
здійсненні перевірок держслужбовцями Держархіву та алгоритм вирішення
конфлікту інтересів».
Протягом звітного періоду здійснювались такі превентивні заходи як:
участь працівників Держархіву у семінарах та круглих столах, де обговорювалися
актуальні питання щодо:
- правил електронного декларування доходів в системі Єдиного
державного реєстру декларації осіб, уповноважених на виконання
функцій держави;
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- забезпечення ефективного та прозорого здійснення закупівель згідно
Закону України «Про публічні закупівлі»;
- запобігання та протидії корупції.
У лютому 2017 року була утворена комісія з оцінки корупційних ризиків в
Луганській обласній державній адміністрації, до складу якої було включено
головного спеціаліста-юрисконсульта Держархіву. Для забезпечення роботи
комісії, Держархівом були вжиті заходи щодо ідентифікації корупційних ризиків
у діяльності Державного архіву Луганської області.
07.04.2017 була затверджена Антикорупційна програма Луганської
обласної державної адміністрації на 2017 рік. На її виконання Держархів
щокварталу надає сектору з питань запобігання та виявлення корупції ОДА
інформацію про стан виконання антикорупційних заходів, передбачених цією
програмою. Наразі триває підготовча робота щодо затвердження
Антикорупційної програми Луганської обласної державної адміністрації на 2018
рік.
На офіційному сайті Держархіву діє рубрика «Запобігання проявам
корупції», в якій розміщені нормативно-правові акти з питань державної служби
та запобігання корупції, рубрика «Доступ до публічної інформації», в якій
розміщена інформація щодо подання запитів на публічну інформацію та її
отримання у Держархіві, також розміщені графіки особистого прийому громадян
керівництвом архіву, адреси архівних установ області та інша необхідна
інформація, що стосується діяльності Держархіву.
Держархівом була проведена певна підготовча робота для забезпечення
електронного декларування доходів за 2016 рік: державним службовцям
Держархіву були зроблені електронні ключі; вони були ознайомлені з
роз’ясненнями та загальними рекомендаціями НАЗК щодо роботи Єдиного
державного реєстру декларацій та попереджені про адміністративну
відповідальність за несвоєчасне подання без поважних причин декларації або
подання завідомо недостовірних відомостей такою особою. Станом на 01.04.2017
усі державні службовці подали декларацію за 2016 рік. На сьогодні триває
підготовча робота для забезпечення електронного декларування доходів за 2017
рік.
На виконання вимог Закону України «Про публічні закупівлі», Держархів
було зареєстровано на авторизованому електронному майданчику системи
«ProZorro», де було оприлюднено річний план закупівель Держархіву на
2017,
2018 роки, додаток до річного плану та зміни до них. Всі закупівлі Держархіву
здійснюються виключно згідно норм вищезазначеного Закону.
Згідно Закону України «Про доступ до публічної інформації», у лютому
2017 року Держархівом були затверджені розмір фактичних витрат на
копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію,
розпорядником якої є Державний архів Луганської області, у 2017 році та
Порядок відшкодування цих витрат.
З втратою чинності цього наказу з 01.01.2018 виникла необхідність
повторного затвердження Порядку та розміру відшкодування фактичних витрат.
Наказом Держархіва № 3С від 10.01.2018 були затверджені Порядок
відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що
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надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є Державний архів
Луганської області та розмір цих витрат, і були зареєстровані у Головному
територіальному управлінні юстиції у Луганській області. Цей нормативноправовий акт підлягав державній реєстрації та юридичній експертизі, за
результатами якої був складений висновок.
Щомісячно надається інформація про прийняті накази з основної діяльності
Держархіву до Головного територіального управління юстиції у Луганській
області.
Протягом звітного періоду архівні установи області (як структурні
підрозділи райдержадміністрацій та органів місцевого самоврядування)
дотримувались Плану заходів з виконання в Луганській області Державної
програми щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні на
2015-2017 роки.
Державні службовці архіву та архівних установ області у своїй роботі
суворо дотримуються посадових інструкцій та нормативно – правових актів.
Факти притягнення їх до кримінальної, адміністративної, цивільно – правової та
дисциплінарної відповідальності, відповідно до вимог Закону України «Про
запобігання корупції», відсутні. Скарги та звернення фізичних та юридичних осіб
на працівників Держархіву та архівних установ області, в яких вбачається
порушення ними вищезазначеного Закону, не надходили. Засади доброчесності
на державній службі (сумлінне виконання службових обов’язків, етична
поведінка, врегулювання конфлікту інтересів, запобігання проявам корупції)
дотримуються ними в повному обсязі.
На сьогодні залишається не вирішеним питання осучаснення цін на платні
послуги, що надаються архівними установами. Наказ Державного комітету
архівів України «Про затвердження цін на роботи (послуги) у сфері використання
архівних документів, що виконуються архівними установами на договірних
засадах» від 12.12.2001 № 105 морально застарілий. Державний архів Луганської
області неодноразово звертався до Державної архівної служби України щодо
вирішення цього питання. На сьогодні Державною архівною службою України
були розроблені проект постанови Кабінету Міністрів України «Про
затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися державними
архівними установами» та проект наказу Міністерства юстиції України «Про
затвердження Порядку надання платних послуг державними архівними
установами» та були передані для прийняття відповідними органами. Однак,
станом на березень 2018 року ці проекти нормативно-правових актів не прийняті.

