Додаток до листа Держархіву
від ________№____________

Звітна інформація про виконання Держархівом Антикорупційної програми Луганської обласної державної
адміністрації на 2018 рік, затвердженої розпорядженням голови обласної державної адміністрації – керівника
обласної військово-цивільної адміністрації від 02.04.2018 № 264 (в редакції від 03.08.2018 № 588) та реалізації
визначених у ній заходів за IV квартал 2018 року (згідно заходів усунення корупційного ризику, визначених у
таблиці 6 до звіту за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності облдержадміністрації)
№

1

2

Найменування заходу,
зазначеного у
антикорупційній програмі
Запрошення під час проведення
конкурсів щодо прийняття на
державну службу громадян
України представників
громадських організацій у
якості спостерігачів.
Обов’язкове відображення у
документації за результатами
проведення конкурсу мотиви
(обґрунтування) прийнятого
рішення.
Детальне вивчення особистої
справи кандидата на посаду та
розроблення пам’ятки для
членів комісії про їх
відповідальність у разі
виявлення конфлікту інтересів

Строк
виконання
заходу
Протягом
2018 року

Протягом
2018 року
Березень
2018 року

Відповідальні за
виконання

Стан виконання

Управління по роботі
В четвертому кварталі 2018 року в Держархіві конкурс на
з персоналом апарату зайняття вакантних посад державної служби не відбувся за
облдержадміністрації, відсутності кандидатів.
сектор з питань
запобігання та
виявлення корупції
апарату ОДА,
структурні підрозділи
облдержадміністрації
Управління по роботі
з персоналом апарату
облдержадміністрації,
сектор з питань
запобігання та
виявлення корупції
апарату ОДА,
структурні підрозділи
облдержадміністрації

Сектор управління персоналом Держархіву згідно Порядку
проведення конкурсу на зайняття посад державної служби,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25
березня 2016 р. № 246 (зі змінами), проводить перевірку
документів,
поданих
кандидатами,
на
відповідність
установленим кваліфікаційним вимогам, наявність усіх
документів, передбачених пунктом 19 цього Порядку, та
правильність
заповнення
документів,
передбачених
підпунктами 2, 3, та 6 пункту 19 цього Порядку та детально
вивчає особисті справи кандидатів на посади. Також
Держархівом була розроблена пам’ятка для членів конкурсної
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Проведення навчань з
посадовими особами
облдержадміністрації щодо
наявних змін антикорупційного
законодавства України.
Розробка положень про
використання
службового
облдержадміністрації
посадовою особою
облдержадміністрації у
приватних інтересах
Проведення перевірок (аудитів)
у складі не менш ніж двох осіб.
Проведення інструктажу осіб,
які залучені до перевірки
(аудиту) щодо дотримання
вимог антикорупційного
законодавства

Щокварталу
2018 року

Контроль за дотриманням
Закону України «Про державні
нагороди України», Указу
Президента України «Про

Протягом
2018 року

Травень
2018 року

Протягом
2018 року

комісії про відповідальність у разі виявлення в них конфлікту
інтересів.
Разом з цим членам конкурсної комісії постійно
роз’яснюються
положення
чинного
антикорупційного
законодавства України, також членами комісії вивчаються
лекційні матеріали, пам’ятки, листи і т.п. з цих питань.
За звітний період головним спеціалістом-юрисконультом
було проведено внутрішнє навчання для працівників
Держархіву щодо застосування нормативно-правових актів в
сфері запобігання корупції, та змін до них.

В тому числі
керівники
структурних
підрозділів
облдержадміністрації
Відділи апарату
На балансі та на позабалансових рахунках Держархіву
облдержадміністрації, автотранспорт не значиться.
структурні підрозділи
облдержадміністрації

Структурні підрозділи
Перевірки Держархівом здійснюються згідно Порядку
облдержадміністрації проведення перевірок стану архівної справи в архівних
установах України, затвердженого наказом міністерства
юстиції України від 23.01.2015 №89/5. Всі працівники, які
здійснюють перевірки, були ознайомлені з пам’яткою
Держархіву: «Щодо запобігання корупційним та пов’язаним з
корупцією правопорушенням при здійсненні перевірок
держслужбовцями Держархіву та алгоритм вирішення
конфлікту інтересів». Перевірки стану архівної справи
підприємств, установ, організацій та архівних установ області
Держархівом здійснюються лише після повідомлення
працівниками, які направляються на перевірку, що вони не
мають потенційного або реального конфлікту інтересів у
зв’язку з проведенням цієї перевірки.
Управління по роботі
Представлення до нагородження та вручення державних
з персоналом апарату нагород України здійснюється Комісією з попереднього
облдержадміністрації, розгляду питань, пов’язаних з відзначенням державними
сектор з питань
нагородами України, при обласній державній адміністрації
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Порядок представлення до
нагородження та вручення
державних нагород України».
Детальне вивчення наданих
нагородних документів щодо
відповідності зазначених заслуг
кандидата до виду нагороди.
Інформування НАЗК про
зовнішнє нормативне
врегулювання щодо можливості
виникнення конфлікту інтересів
який пов'язаний з оцінкою
діяльності та преміюванням
керівників структурних
підрозділів та керівника апарату
ОДА та внутрішнє нормативне
врегулювання цього ризику
(шляхом розробки Положення
про преміювання)
Сприяння громадянам та
громадським організаціям при
здійсненні ними моніторингу
публічних закупівель
облдержадміністрації та її
структурних підрозділів
шляхом розміщення інформації
про публічні закупівлі
облдержадміністрації та її
структурних підрозділів на
офіційному веб-сайті
облдержадміністрації.
Забезпечення систематичного
підвищення рівня підготовки
членів тендерних комітетів
апарату облдержадміністрації
та її структурних підрозділів та

запобігання та
виявлення корупції
апарату ОДА,
структурні підрозділи
облдержадміністрації
Квітень та
лютий 2018
року

Сектор з питань
запобігання та
виявлення корупції
апарату ОДА,
юридичне управління
апарату ОДА.

Протягом
2018 року

В тому числі
керівники
структурних
підрозділів
облдержадміністрації

(склад
якої
затверджено
розпорядженням
голови
облдержадміністрації від 20.11.2015 № 569), згідно Закону
України «Про державні нагороди України» та Указу
Президента України «Про Порядок представлення до
нагородження та вручення державних нагород України».

-

На офіційному сайті Держархіву, в відкритому доступі,
розміщена інформація про склад тендерного комітету, його
Положення, річні плани закупівель на 2017, 2018, 2019 роки та
протоколи засідань тендерного комітету.
Також члени тендерного комітету Держархіву під підпис
були ознайомлені про відповідальність за порушення Закону
України «Про публічні закупівлі».
За звітний період змін у складі тендерного комітету не
відбулось.
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або уповноважених осіб,
відповідальних за організацію
та проведення процедур
закупівель відповідно до Закону
України «Про публічні
закупівлі». У разі змін у складі
тендерних комітетів
забезпечення проходження
курсу навчання нового члену
комітету на сайті "Prometheus".
Попередження членів
тендерних комітетів
облдержадміністрації та її
структурних підрозділів під
підпис про відповідальність за
порушення Закону України
«Про публічні закупівлі».
Розміщення на офіційному
сайті облдержадміністрації
інформації про можливість
оскарження учасниками
процедур закупівель
результатів процедур
закупівель.
Попередження членів
тендерного комітету (та
новопризначених членів і
комітету у разі змін у складі
тендерного комітету) під підпис
про відповідальність і за
встановлення дискримінаційних
критеріїв у тендерній
документації з метою надання
переваги певному учаснику.
Розробка та затвердження
планів заходів із запобігання та

Протягом
2018 року

В тому числі
керівники
структурних
підрозділів
облдержадміністрації

В звітному періоді Держархівом не проводилися публічні
закупівлі.
Члени тендерного комітету Держархіву під підпис були
ознайомлені про відповідальність за порушення Закону України
«Про публічні закупівлі» та про відповідальність і за
встановлення дискримінаційних критеріїв у тендерній
документації з метою надання переваги певному учаснику. За
звітний період змін у складі тендерного комітету не відбулось.

Вересень
2018

В тому числі
керівники

Держархів є структурним підрозділом облдержадміністрації,
підпорядкованим голові облдержадміністрації, а також

виявлення корупції в установах
та організаціях, що належать до
сфери управління структурних
підрозділів
облдержадміністрації.
Забезпечення постійного
моніторингу стану його
виконання на підприємствах,
установах та організаціях, що
належать до сфери управління
структурних підрозділів
облдержадміністрації.

Заступник директора –
головний зберігач фондів

структурних
підрозділів
облдержадміністрації

підзвітним і підконтрольним Державній архівній службі
України. В структурі Держархіву підвідомчих організацій
немає.

Т. ЛИСЕНКО

