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2020 роцi та
визначення завдань з реалiзацiТ прiоритетних напрямкiв державноI служби в

,Щержавному apxiBi ЛуганськоТ областi на 2021 piK

Заслухавши та обговоривши iнформачiю про стан виконання Щержавним
apxiBoM ЛуганськоТ областi (лалi - .Щержархiв) Закону Украiни <Про державну
службу> у 2020 роцi та визначення завдань з реалiзацiТ прiоритетних напрямкiв
державноi слуrкби на 2021 piK, колегiя вiдзначас, що Держархiвом проводяться
вiдповiднi заходи, якi спрямованi на вдоскон€Lпення роботи з кадрами, Тх
поповнення, навчання та пiдвищення ефективностi державноi служби.
Станом на 0l .0З.202l в структуру Щержархiву входить один сектор, п'ять
вiддiлiв та керiвники.
Штатна чисельнiсть складае З8 штатних одиниць. Фактично працю€ 30 осiб,
з яких 26 лержавних службовцiв та 4 праuiвника. Укомплектованiсть кадрами
становить 78,9 О/о.
Протягом 2020 року до Щержархiву на посади державних службовцiв було
призначено 2 особи в порядку переведення, З особи - за результатом добору, з
урахуванням професiйноТ компетентностi шляхом зайнятгя вищоi посади за
державних
результатами конкурсу здiйснено просування по службi
службовцiв. На посади apxiBicTiB за звiтний перiод призначено 2 особи.
У 2020 роui було звiльнено 2 державних службовця Щержархiву: 1 особа
за переведенням та 1 державний службовець у зв'язку з обставинами, що
скл€tJIися нез€Lпежно вiд волi cTopiH (смертю державного службовця).
Призначення на BaKaHTHi посади державноI служби в Щержархiвi
здiйснюв€шося вiдповiдно до вимог чинного законодавства.

З

-

l1

державних службовцiв Щержархiву мають друry вищу ocBiTy за
спецiальнiстю <Щержавне управлiння та адмiнiстрування> та 4 державних
службовця на сьогоднi навчаIоться.

Ведення, облiк та зберiгання особових справ працiвникiв та трудових
книжок здiйснюсться вiдповiдно до вимог чинного законодавства.
Факти притягнення працiвникiв Щержархiву до кримiнальноi,
адмiнiстративноi, цивiльно-правовот та дисциплiнарноi вiдповiдальностi,
вiдсутнi. Скарги та звернення фiзичних та юридичних осiб на працiвникiв
Щержархiву не надходили. Вiдомостей про негативну лiяльнiсть Щержархiву та
його працiвникiв в засобах масовоi iнформачiТ опублiковано не було.
В жовтнi 2020 року було проведено оцiнtовання результатiв службовоi
дiяльностi державних службовцiв Щержархiву та за пiдсумками складена
iндивiдуальна програма пiдвищення рiвня професiйноТ компетентностi.
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За результатами оцiнювання службовоТ дiяльностi державних службовцiв
категорiЙ (Б) i <В> з 23 державних службовцiв .Щержархiву
18 отрим€Lли
вiдмiнну оцiнку, 5 - позитивну, негативнi оцiнки вiдсутнi.
З метою набуття професiйного досвiду та практичних навичок в 2020 роrдi
20 держслужбовцiв Щержархiву пройшли курси пiдвищення квалiфiкацiТ за
спецiальною короткостроковою програмою для державних слуя<бовцiв в
Луганському нацiональному унiверситетi iMeHi Тараса Шевченка та l0
навчалися за спецiальними короткостроковими програмами пiдвищення
квалiфiкацii з питань охорони працi, пожежноi безпеки та цивiльного захисту.
За звiтний перiод для працiвникiв !ержархiву були проведенi внутрiшнi
навчання з питань проходження державноТ служби, зага-пьних правил етичноТ
поведiнки, запобiгання корупцiТ та декларування.
Yci державнi службовцi у 2020 роцi свосчасно подали декларацii за 2019 piK
До единого державного ресстру декларацiй осiб, уповноважених на виконання
функцiй держави та мiсцевого самоврядування. Фактiв несвоечасного подання
без поважних причин деклараuiТ або подання завiдомо недостовiрних вiдомостей
В декларацiТ виявлено не було. На сьогоднi тривае пiдготовчi заходи з
декларування за 2020 piK.
У 2020 роцi розпочата робота iз сканування трудових книжок працiвникiв
!ержархiву та облiку труловоТ дiяльностi спiвробiтникiв в електроннiй формi для
подчLльшоТ передачi даних до вебпорталу Пенсiйного фонду УкраТни.
Вiдповiдно до Плану перевiрок стану вiйськового облiку на територiТ
областi на2020 piK, затвердженого розпорядженням голови обласноТ державноi
адмiнiстрацiТ
керiвником вiйськово-цивiльноi адмiнiстрачii вiд 22.0|.2020
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Щержархiвi проведено перевiрку стану вiйськового облiку, за
реЗУльтатами якоТ встановлено, що вiЙськовиЙ облiк призовникiв i
вiйськовозобов'язаних, а також забезпечення функцiонування системи

вiйськового облiку вiдповiдас вимогам чинного законодавства.
Сектором управлiння персоналу Щержархiву
установленi термiни
надаються передбаченi звiтнi, iнформаrriйнi та статистичнi матерiали,
забезпечусться свосчасне опраL(ювання iнших доручень з кадрових питань.
Керуючись Кодексом закоrliв гlро праIlю УкраТни, законами УкраТни uПро
ДерЖавну службу>, uПро запобiгання корупuiТ>, з метою пiдвищення рiвня
органiзацiТ роботи з персоналом та забезпечення безумовного дотримання
трудового законодавства,

в

КОЛЕГIЯ ДЕРЖАВНОГО APXIBY ЛУГАНСЬКОi ОБЛАСТI ВИРIШИЛД:

l.

Iнформацiю завiдувача сектору управлiння персоналом Щержавного
apxiBy ЛуганськоТ областi Свiтлани Всдiнесвоi про виконання Закону УкраТни
<Про державну службу> у 2020 роцi та визначення завдань з реалiзацii
прiоритетних напрямкiв державноТ служби в Щержавному apxiBi Луганськоi
областi gа202l piK, взяти до вiдома.
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2. Завiдувачу сектору управлiння персонаJIом .Щержавного apxiBy ЛуганськоТ

областi Свiтланi Всдiнссвiй впродовж 202l року:
l ) забезпечи,ги безумовне виконання законiв УкраТни, aKTiB

i

доручень

Президента УкраТни, Кабiнету MiHicTpiB Украiни та розпоряджень гоJIови
обласноi державноТ адмiнiстрачii керiвника обласноТ вiйськово-цивiльноТ
адмiнiстрацii з питань реалiзачiТ державноТ кадровоТ полiтики та здiйснення
систематичного контролю за Тх виконанням;
2) сприяти пiдвищенню квалiфiкацii працiвникiв .Щержавного apxiBy
ЛуганськоТ областi;
З) проволити роботу з працiвниками Щержавного apxiBy ЛуганськоТ областi
та архiвних установ областi щодо навчання державних службовцiв в магiстратурi
за спецiальнiстю <Щержавне управлiння та адмiнiстрування);

органiзувати у жовтнi - груднi оцiнювання службовоi дiяльностi
державних службовцiв Щержавного apxiBy ЛуганськоТ областi;

4)

5) проволити роз'яснювальну роботу серед rrрацiвникiв Щержавного apxiBy
ЛуганськоТ областi щодо змiн у законах УкраТни uПро державну службу>, uПро
очищення влади) та iнших нормативних акl,ах;
6) забезпечити висвir,лення робо,ги сектору на офiчiйному вебсайтi
Щержавного apxiBy JIуганськоТ областi.

органiзацiТ, коорлиначiТ apxiBHoi сllрави та iнформацiйного
забезпечення Щержавного apxiBy Луганськоi областi (Iрина Решетняк)
розмiстити дане рiшення на офiцiйному вебсайтi .Щержавного apxiBy ЛуганськоТ
областi.

З. Вiддiлу

4. Контроль за виконанням цього рiшення покласти на заступника директора
,Щержавного apxiBy ЛуганськоТ областi Яну Сiлюкову.

голова колегiт

Вiкторiя КРИВИЦЬКА

Секретар колегii

Iрина РЕШЕТНЯК

