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Про виконання Державним архівом Луганської області норм законодавства про 

запобігання корупції у 2019 році та здійснення заходів щодо виявлення та 

протидії корупційним проявам у 2020 році 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію про стан виконання Державним 

архівом Луганської області (далі - Держархів) норм законодавства про 

запобігання корупції у 2019 році та здійснення заходів щодо виявлення та 

протидії корупційним проявам у 2020 році, колегія відзначає, що Держархівом 

проводиться робота, спрямована на виконання вимог законів України «Про 

державну службу», «Про запобігання корупції», «Про очищення влади» та інших 

нормативно-правових актів антикорупційного характеру. 

У 2019 році Національним агентством з питань запобігання корупції було 

розроблено понад 10 роз’яснень та загальних рекомендацій з питань запобігання 

та врегулювання конфлікту інтересів, щодо спеціальних обмежень, 

встановлених Законом України «Про запобігання корупції», пов’язаних з 

прийняттям на державну службу та її проходженням, з якими були ознайомлені 

державні службовці Держархіву.  

В 2019 році на роботу до Держархіву було прийнято 2 державних 

службовця, які були попереджені про вищезазначені обмеження та були 

ознайомлені з Правилами етичної поведінки державних службовців.  

Відповідно до статей 25 і 27 Закону України «Про запобігання корупції», 

ведеться 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. 

Протягом звітного періоду було проведено 5 внутрішніх навчань, 

опрацьовані та надані працівникам Держархіву 14 наглядних матеріалів щодо 

змін в антикорупційному законодавстві та їх застосування. 
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На виконання вимог Закону України «Про публічні закупівлі» на 

авторизованому електронному майданчику системи «ProZorro» Держархівом 

щороку оприлюднюється річний план закупівель на відповідний рік, додаток до  

річного плану та зміни до них. Всі закупівлі здійснюються виключно згідно з 

нормами вищезазначеного Закону. 

В березні 2019 року  в м. Києві за сприяння Програми розвитку 

комерційного права Міністерства торгівлі США (CLDP), у координації з 

Міністерством економічного розвитку і торгівлі України та Антимонопольним 

комітетом України, відбувся семінар з адміністративного перегляду рішень у 

сфері державних закупівель та інших рішень в Україні, в якому прийняв участь 

головний спеціаліст-юрисконсульт Держархіву (секретар тендерного комітету).  
На виконання Антикорупційної програми Луганської обласної державної 

адміністрації на 2019 рік, затвердженої розпорядженням голови обласної 
державної адміністрації - керівника обласної військово–цивільної адміністрації 
від 27.05.2019 № 443 (зі змінами), Держархів щокварталу надає відділу взаємодії 
з правоохоронними органами, оборонної роботи, з питань запобігання та 
виявлення корупції апарату облдержадміністрації інформацію про стан 
виконання антикорупційних заходів, передбачених цією програмою.  

На офіційному сайті Держархіву функціонують та постійно наповнюються 

рубрики «Запобігання проявам корупції» та «Доступ до публічної інформації». 

Держархівом була проведена певна підготовча робота для забезпечення 

електронного декларування доходів за 2019 рік: на внутрішньому навчанні 

державні службовці Держархіву були ознайомлені з новими роз’ясненнями 

Національного агентства з питань запобігання корупції щодо заповнення 

декларацій та попереджені про відповідальність за несвоєчасне подання без 

поважних причин декларації або подання завідомо недостовірних відомостей. 

Станом на 01.04.2020 усі державні службовці згідно з Законом України «Про 

запобігання корупції» подали декларацію за 2019 рік.  

Щомісячно надається інформація про прийняті накази з основної діяльності 

Держархіву до Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. 

Харків) для перевірки стану додержання законодавства про державну реєстрацію 

нормативно – правових актів. За результатами проведених перевірок у 2019 році 

наказів нормативно-правового характеру, які зачіпають права, свободи і законні 

інтереси громадян або мають міжвідомчий характер в Держархіві не виявлено. 

Державні службовці архіву 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.  

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0960-16/paran4#n4
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Керуючись законами України «Про державну службу», «Про запобігання 

корупції», розпорядженням голови обласної державної адміністрації – керівника 

обласної військово – цивільної адміністрації від 27.05.2019 № 443 «Про 

затвердження Антикорупційної програми Луганської обласної державної 

адміністрації на 2019 рік» (зі змінами), з метою підвищення рівня організації 

роботи з протидії корупції та забезпечення безумовного дотримання 

антикорупційного законодавства: 
 

КОЛЕГІЯ ДЕРЖАВНОГО АРХІВУ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ ВИРІШИЛА: 
 

1. Інформацію заступника директора Державного архіву Луганської області 

Сілюкової Яни про виконання Державним архівом Луганської області норм 

законодавства про запобігання корупції у 2019 році та здійснення заходів щодо 

виявлення та протидії корупційним проявам у 2020 році взяти до відома.  
 

2. Заступникам директора, начальникам відділів Державного архіву 

Луганської області забезпечити постійне виконання підлеглими працівниками 

законів України «Про державну службу», «Про запобігання корупції» та інших 

нормативно-правових актів антикорупційного характеру. 
 

3. Заступнику директора Державного архіву Луганської області Сілюковій 

Яні постійно: 
 

1) здійснювати моніторинг антикорупційного законодавства; 
 

2) заповнювати на інформаційному стенді та вебсайті Державного архіву 

Луганської області рубрику «Запобігання корупції»; 
 

3) надавати звіти та інформації щодо запобігання корупції в установлені 

законодавством терміни; 
 

4) проводити внутрішні навчання серед працівників Державного архіву 

Луганської області щодо змін в антикорупційному законодавстві; 
 

5) здійснювати державні закупівлі Державного архіву Луганської області 

згідно з Законом України «Про публічні закупівлі». 
 

4. Розглянути на колегії Державного архіву Луганської області питання про 

виконання антикорупційного законодавства та здійснення заходів щодо 

запобігання корупційним проявам у II кварталі 2021 року. 
 

5. Відділу організації, координації архівної справи та інформаційного 

забезпечення Державного архіву Луганської області (Решетняк Ірина) 

розмістити дане рішення на офіційному вебсайті Державного архіву Луганської 

області. 
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6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника 

директора Державного архіву Луганської області Сілюкову Яну та заступника 

директора – головного зберігача фондів Державного архіву Луганської області 

Лисенко Тетяну. 

 

 

Голова колегії            Вікторія КРИВИЦЬКА 

 

Секретар колегії           Ірина РЕШЕТНЯК 


