Сектор управління персоналом
Державного архіву Луганської області

Звіт за 2018 рік

м. Сєвєродонецьк

Досягнення у 2018 році
Факти притягнення працівників Держархіву до кримінальної,
адміністративної,
цивільно
–
правової
та
дисциплінарної
відповідальності, відсутні. Скарги та звернення фізичних та юридичних
осіб на працівників Держархіву не надходили. Відомостей про негативну
діяльність Держархіву та його працівників в засобах масової інформації
опубліковано не було
Підвищили кваліфікацію 4 державних службовця на базі Навчальнонаукового інституту публічного управління, адміністрування та
післядипломної освіти Державного закладу «Луганський національний
університет імені Тараса Шевченка»
За результатами оцінювання службової діяльності державних службовців
категорії «Б» і «В» з 22 державних службовців Держархіву – 12 отримали
відмінну оцінку, 10 - позитивну, негативні оцінки відсутні
В Держархіві 6 державних службовця мають вищу освіту магістра в
галузі знань «Державна служба», 8 державних службовців навчаються у
вищих навчальних закладах для здобуття освітнього ступеня магістра в
галузі знань «Публічне управління та адміністрування» у Луганському
національному
університеті
імені
Тараса
Шевченка»
та
Східноукраїнському національному університеті імені В. Даля
Випадки неподання чи несвоєчасного подання декларацій державними
службовцями Держархіву до Єдиного державного реєстру декларацій
осіб, уповноважених на виконання функцій держави та місцевого
самоврядування, відсутні

Кількість працівників та державних службовців,
які відносяться до категорії «Б» і «В»

2016 рік
Разом 28

• 25 державних службовця категорія
«Б» і «В»
• 3 працівника

2017 рік
Разом 28

• 24 державних службовця категорія
«Б» і «В»
• 4 працівника

2018 рік

• 24 державних службовця категорія
«Б» і «В»
• 4 працівника

Разом 28

На вакантні посади державної служби категорії
«Б» і «В» в Державному архіві Луганської області
було проведено конкурси
В 2016 році
оголошено конкурс на
2 вакансії
В 2017 році
оголошено конкурс на
15 вакансій
В 2018 році
оголошено конкурс на
12 вакансій

Призначено з 2016 по 2018 рр. – 9 державних службовців

Опрацьовано запитів
на отримання
публічної інформації з
питань державної
служби

2016 – 2
2017 – 1
2018 – 2

Опрацьовано заяв про
надання відпусток
(основних, додаткових,
у звязку з навчанням)

2016 – 27
2017 – 37
2018 – 47

Видано довідок про
стаж, місце роботи

2016 – 33
2017 – 25
2018 – 39

Забезпечення нормативно-правового регулювання у
сфері законодавства у Державному архіві
Луганської області
Розроблено та
зареєстровано наказів
з особового складу

2016 – 61 наказ

2017 – 31 наказ

Розроблено та
зареєстровано наказів з
основної діяльності

2016 – 43 накази

2017 – 35 накази

Розроблено та
зареєстровано наказів з
адміністративногосподарських питань
та про короткострокові
відрядження
Розроблено та
зареєстровано наказів
про надання відпусток

2016 – 12 наказів

2016 – 27 наказів

2017 – 17 наказів

2017 – 37 наказів

2018 – 53 накази

2018 – 44 накази

2018 – 18 наказів

2018 – 47 наказів

На виконання 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)
Держархів щокварталу надавав сектору з питань
запобігання та виявлення корупції ОДА інформацію про
стан виконання антикорупційних заходів, передбачених
цією програмою. Зазначена інформація розміщена на
офіційному сайті Держархіву у відкритому доступі.

Проведено внутрішніх навчань серед працівників Держархіву у
2018 році – 5

Згідно з частиною другою статті 49 Закону України «Про
запобігання корупції» перевірено факт подання декларацій
державними службовцями Держархіву - 24

ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ДЕРЖАВНИЙ АРХІВ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Сектор управління персоналом
«… Із набуттям чинності Закону України «Про державну
службу» у цій сфері розпочалися зміни, покликані зробити
максимально прозорою і відкритою діяльність тих, хто присягнув
вірно служити українському народові. Уже зараз ми можемо з
упевненістю говорити, що створення професійної, політично
незаангажованої державної служби – це реальність, а не далеке
майбутнє…»
Президент України
Петро Порошенко

