
Інформація про стан виконання антикорупційного законодавства у 

Державному архіві Луганської області станом на 01.10.2017  

 

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. 

Окремого структурного підрозділу, посади спеціаліста з питань 

запобігання корупції, в межах штатної чисельності працівників, немає. 

Відповідальними за координацію та організацію роботи з питань протидії 

корупції призначено заступника директора та головного спеціаліста-

юрисконсульта. 

У 2017 році Держархівом проводилась певна робота щодо виконання 

норм антикорупційного законодавства.  

На апаратних нарадах директора постійно проводиться роз’яснювальна 

робота, направлена на запобігання антикорупційних діянь. 

Ретельно опрацьовані та доведені до кожного працівника архіву 

«Методичні рекомендації з питань запобігання та врегулювання конфлікту 

інтересів у діяльності осіб, уповноважених на виконання функцій держави або 

місцевого самоврядування, та прирівняних до них осіб», які розроблені 

Національним агентством з питань запобігання корупції.  

Працівники Держархіву були ознайомлені з пам’яткою про врегулювання 

конфлікту інтересів в діяльності працівників обласної державної адміністрації 

та лекційними матеріалами на тему: «Обмеження, заборони, встановлені 

Законом України «Про запобігання корупції»». 

Державні службовці були ознайомлені зі спеціальними обмеженнями, 

встановленими Законом України «Про запобігання корупції», пов’язаними з 

прийняттям на державну службу та проходженням державної служби. Вказане 

попередження підписується державним службовцем власноручно і зберігається 

в його особовій справі. 

Здійснювався комплекс заходів з якісного добору та розстановки кадрів, 

підвищення кваліфікації державних службовців.  

В 2017 році на роботу до Державного архіву було прийнято 1 працівника 

(державного службовця), який був попереджений про вищезазначені 

обмеження та був ознайомлений з Правилами етичної поведінки державних 

службовців. 

28 лютого 2017 була утворена комісія з оцінки корупційних ризиків в 

Луганській обласній державній адміністрації, до складу якої було включено 

представника Держархіву. 

Для забезпечення нормальної роботи комісії, Держархівом була 

проведена робота щодо ідентифікації корупційних ризиків у діяльності 

Державного архіву Луганської області. 

В квітні 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 
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інформацію про стан виконання антикорупційних заходів, передбачених цією 

програмою. 

У широкому обсязі надається інформація про діяльність Державного 

архіву на власному сайті, де вона постійно оновлюється та доповнюється.  

З метою забезпечення відкритості та прозорості діяльності державного 

архіву Луганської області на офіційному сайті діє рубрика «Запобігання 

проявам корупції», в якій розміщені нормативно-правові акти з питань 

державної служби та запобігання корупції, також діє рубрика «Доступ до 

публічної інформації», в якій розміщена інформація щодо подання запитів на 

публічну інформацію та її отримання у Держархіві. 

На інформаційному стенді та веб-сайті Державного архіву Луганської 

області 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 в системі Єдиного державного 

реєстру декларації осіб, уповноважених на виконання функцій держави: 

були зроблені електронні ключі у територіальному підрозділі 

Акредитованого центру сертифікації ключів Інформаційно-довідкового 

департаменту ДФС України; 

державні службовці Держархіву були ознайомлені з: 

- Порядком формування, ведення та оприлюднення (надання) інформації 

Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання 

функцій держави або місцевого самоврядування; 

- роз’ясненням НАЗК щодо застосування окремих положень Закону 

України «Про запобігання корупції» стосовно заходів фінансового контролю; 

- роз’ясненням щодо визначення суб’єктів декларування; 

- загальними рекомендаціями про роботі з Єдиним державним реєстром 

декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого 

самоврядування; 

- роз’ясненням щодо заповнення електронної декларації та повідомлення 

про суттєві зміни в майновому стані; 

також було попереджено підпорядкований особовий склад 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 згідно Закону України «Про 

запобігання корупції» подали шляхом заповнення на офіційному веб-сайті 

Національного агентства з питань запобігання корупції декларацію, за 2016 рік. 

На виконання вимог Закону України «Про публічні закупівлі», метою 

якого є забезпечення ефективного та прозорого здійснення закупівель, 

створення конкурентного середовища у сфері публічних закупівель, 

запобігання проявам корупції у цій сфері, розвитку добросовісної конкуренції, 

Держархів було зареєстровано на авторизованому електронному майданчику 

системи «ProZorro», де було оприлюднено річний план закупівель Держархіву 

на 2017 рік, додаток до річного плану та зміни до них. 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0960-16/paran4#n4
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У лютому 2017 року на виконання вимог Закону України «Про доступ до 

публічної інформації», Державним архівом Луганської області 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, і були 

зареєстровані у Головному територіальному управлінні юстиції у Луганській 

області. Проведено юридичну експертизу Проекту цього наказу щодо наявності 

або відсутності у ньому норм, що можуть сприяти вчиненню корупційних 

правопорушень. Такі норми не були виявлені, за результатами чого був 

складений висновок. 

В Держархіві проекти наказів нормативно-правового характеру 

підлягають обов’язковій експертизі на предмет виявлення корупційних 

чинників та візуються головним спеціалістом-юрисконультом. 

06 вересня 2017 року на засіданні колегії Держархіва було заслухано 

питання «Про виконання законодавства про запобігання корупції, здійснення 

заходів щодо виявлення та протидії корупційним проявам у Державному архіві 

Луганської області». 

Щомісячно надається інформація до Головного територіального 

управління юстиції у Луганській області про внутрішні акти, прийняті 

суб’єктом нормотворення, за результатами її надання проводиться перевірка 

органом юстиції стану додержання законодавства про державну реєстрацію 

нормативно – правових актів. 

Державні службовці архіву у своїй роботі з установами, організаціями, 

відвідувачами та дослідниками суворо дотримуються посадових інструкцій та 

нормативно – правових актів. 

Факти притягнення державних службовців архіву 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, в 

яких вбачається порушення ними вищезазначеного Закону, не надходили. 

Відомостей про негативну діяльність Держархіву в засобах масової інформації 

опубліковано не було. 

 

 

 
 


