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Про виконання Щержавним apxiBoM Луганськоi областi норм законодавства про
запобiгання корупцii у 2020 роцi та здiйснення заходiв щодо виявлення та
протидii корупцiйним проявам у 2021 роцi

Заслухавши та обговоривши iнформацiю про стан виконання .Щержавним
apxiBoM Луганськоi областi (далi - !ержархiв) норм законодавства про
ЗацОбiгання корупцii у 2020 роцi та здiйснення заходiв щодо виявлення та
протидii корупцiЙним проявам у 202l роцi, колегiя вiдзначае, що ,.Щержархiвом в
ПоВному обсязi проводиться робота, спрямована на виконання вимог законiв
УкраТни <Про державну службу>, uПро запобiгання корупцii>, <Про очищення
Влади)) та iнших нормативно-правових aKTiB антикорупцiЙного характеру.

Протягом звiтного перiоду на роботу до Щержархiву було прийнято 5

ДерЖавних службовцiв, якi були ознаЙомленi з Правилами етичноi поведiнки
ДерЖавних службовцiв i нормами антикорупцiЙного законодавства та
ПоПередженi про вiдповiдальнiсть за вчинення корупцiйних або пов'язаних з
корупцiеIо правопорушень.

Вiдповiдно до статей 25 i 27 Закону Украiни uПро запобiгання корупцii>,
ВеДеТься робота щодо недопущення фактiв сумiсництва та сумiщення з iншими
видами дiяльностi та обмеження роботи близьких осiб працiвникiв !ержархiву.

Перевiрки стану apxiBHoI справи пiдприсмств, установ, органiзацiй та
архiвних установ областi Щержархiвом здiйснюються лише пiсля повiдомлення
працiвником, якиЙ направлясться на перевiрпу, що BiH не мае потенцiйного або
реаJIьного конфлiкту iHTepeciB у зв'язку з проведенням такоi перевiрки.

Протягом звiтного перiоду з працiвниками ffержархiву були проведенi
внутрiшнi навчання за темами: <Конфлiкт iHTepeciB та заходи щодо його
ВреryлЮвання)) та кВiдповiдальнiсть за вчинення корупцiЙних або пов'язаних з
корупцiеIо правопорушень).

На виконання вимог Закону Украiни <Про публiчнi закупiвлi>> на
авторизованому електронному майданчику системи кРrоZоffо) !ержархiвом
щороку оприлюднюеться рiчний план закупiвель на вiдповiдний piK, додаток до
рiчного плану та змiни до них. Bci закупiвлi здiйснюються виключно згiдно з
нормами вищезазначеного Закону.

На виконання АнтикорупuiйноТ програми ЛуганськоТ обласноi державноТ
адмiнiстрацii на 2020 piK, затвердженоТ розпорядженням голови обласноi
державноi адмiнiстраrrii - керiвника обласноТ вiйськово-цивiльноТ адмiнiстрацii
вiд 23.06 .2020 J\Ъ 456 (зi змiнами), !ержархiв щокварт.Lлу надае вiддiлу з питань
запобiгання та виявлення корупцii облдержадмiнiстрацii iнформацiю про стан
виконання антикорупцiйних заходiв, передбачених цiсю програмою.
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вебсайтi [ержархiву функцiонують та постiйно
наповнюIоться рубрики <Запобiгання проявам корупцiЬ> та <!оступ до публiчноI
iнформацii)>.

.Щерrкархiвом 22.02.2021 було органiзовано проведення внутрiшнього
навчання для державних службовцiв з актуальних питань декларування доходiв
за 2020 pik за участю представникiв вiддiлу з питань запобiгання та виявлення
корупцii облдержадмiнiстрацiТ, де було зосереджено уваry на оновленiй формi
декларацii та роз'ясненнях Нацiонального агентства з питань запобiгання
корупцiТ вiд 03.02.202| J\Ъ 1 пЩодо застосування окремих положень Закону
укратни ппро запобiгання корупцiт> стосовно заходiв фiнансового контролю
(подання декларацiй та повiдомлень про cyTTcBi змiни в майновому cTaHi)>.
також державнi службовцi були попередженi про вiдповiдальнiсть за
несвоечасне подання без поважних причин декларацiТ або подання завiдомо
недостовiрних вiдомостей.

Станом на 0|.04.202l Yci державнi службовцi згiдно з Законом Украiни
<Про запобiгання корупцiТ> подали декларацiю за 2020 piK.

щомiсячно Щержархiв надас iнформацiю про прийнятi нак€ви з основнот
дiяльносТi дО СхiдногО мiжрегiон€шьного управлiння MiHicTepcTBa юстицii
(м. xapkiB) для перевiрки стану додержання законодавства про державну
реестрацiю нормативно - правових aKTiB. За результатами проведених перевiрок
У 2020 роцi наказiв нормативно-правового характеру, якi зачiпають права,
свободи i законнi iнтереси громадян або мають мiжвiдомчий *арu*rър в
,Щержархiвi не виявлено.

У зв'язку з внесенням змiн до постанови Кабiнету MiHicTpiB УкраТни
вiд 13.07.20l1 j\ъ 740 uПро затвердження граничних норм витрат на копiю"urr"
або друк документiв, що надаються за запитом на iнформацiю> виникла
необхiднiсть перегляду та оновлення Розмiру фактичних витрат на копiювання
або друк документiв, що надаються за запитом на iнформацiю, розпорядником
якоi е Щержавний apxiB Луганськот областi, та Порядку вiдшкодування цих
витрат. На даний час розпочата робота з перегляду Розмiру фактичних витрат на
копiювання або друк документiв, що надаються за запитом на iнформацiю,
розпоряДникоМ якоТ е !ержавниЙ apxiB Луганськоi областi, та Порядку
вiдшкодування цих витрат, якi пiдлягають державнiй ресстрацii в CxilHoMy
мiжрегiОнальному управлiннi MiHicTepcTBa юстицiI (м. XapKiB).

з метою вреryлювання норм i гарантiй, прав та обов'язкiв стосовно
трудових i соцiально-економiчних вiдносин у колектцвi 22.|0.2о2О заг€шьними
зборами трудового колективу Щержархiву схваJIено колективний договiр на
202I-2025 роки, який 26.|1.2020 було заресстровано в управлiннi працi та
соцiального захисту населення вiйськово-цивiльноТ адмiнiстрацiТ
м. Ссверодонецьк за М 98.

Щержавнi службовцi apxiBy у своТй роботi суворо дотримуються посадових
iнструкцiЙ та нормативно правових aKTiB. Факти притягнення ix до
кримiнаЛьноТ, адмiнiстративноТ, цивiльно правовоТ та дисциплiнарноТ
вiдповiдальностi, вiдповiдно до вимог Закону Укратни <про запобiгання
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корУпцii), вiдсутнi. Скарги та зверненця фiзичних та юридичних осiб на
працiвникiв .Щержархiву та архiвних установ областi, в яких вбачаеться
порушення ними вищез€вначеного Закону, не надходили. Засади доброчесностi
на державнiй службi (сумлiнне виконання службових обов'язкiв, етична
поведiнка, врегулювання конфлiкту iHTepeciB, запобiгання проявам корупцii)
дотримуються ними в повному обсязi.

Керуючись законами УкраТни <Про державну службу>, кПро запобiгання
корупцiТ>, розпорядженням голови обласноi державноТ адмiнiстрацii - керiвника
обласноi вiйськово цивiльноТ адмiнiстрацiI вiд 23.06.2020 j\lb 456 кПро
Затвердження АнтикорупчiЙноТ програми Луганськоi обласноi державноi
адмiнiстрацiТ на 2020 piк> (зi змiнами), з метою пiдвищення рiвня органiзацiТ
роботи з протидii корупцiТ та забезпечення безумовного дотримання вимог
антикорупцiйного законодавства :

КОЛЕГLЯ ДЕРЖАВНОГО APXIBY ЛУГАНСЬКОi ОБЛАСТI ВИРIШИЛД:

l. Iнформацiю головного спецiалiста - юрисконсульта !ержавного apxiBy
ЛуганськоТ областi ШувасвоТ Тетяни про виконання Щержавним apxiBoM
Луганськоi областi норм законодавства про запобiгання корупцii у 2020 poui та
здiЙснення заходiв щодо виявлення та протидii корупцiйним проявам у 202l роцi
взяти до вiдома.

2. Заступникам директора, нач€Lпьникам вiддiлiв .Щержавного apxiBy
Луганськоi областi забезпечити постiйне виконання пiдлеглими працiвниками
законiв Украiни пПро державну службу>, uПро запобiгання корупцiЬ та iнших
нормативно-правових aKTiB антикорупцiйного характеру.

3. Головному спецiалiсту - юрисконсульту ,Щержавного apxiBy Луганськоi
областi Шуваевiй Тетянi постiйно:

1 ) здiйснювати монiторинг антикорупцiйного законодавства;

2) завершити роботу з перегляду Розмiру фактичних витрат на копiювання
або друк документiв, що надаються за запитом на iнформачiю, розпорядником
якоi е Щержавний apxiB ЛуганськоТ областi, та Порядку вiдшкодування цих
витрат i зарееструвати ix в Схiдному мiжрегiон€Lпьному управлiннi MiHicTepcTBa
юстицii (м. XapKiB) до 01,.07.202I;

З) заповнювати на iнформацiйному стендi та вебсайтi !ержавного apxiBy
Луганськоi областi рубрику <Запобiгання проявам корупцii)>;

4) надавати звiти та iнформацii щодо запобiгання корупцii в установленi
законодавством термiни ;

5) проводити внутрiшнi навчання серед працiвникiв .Щержавного apxiBy
ЛуганськоТ областi щодо змiн в антикорупцiйному законодавствi;



6) здiйснIовати державнi закупiвлi l]ержавного apxiBy ЛуганськоТ областi
вiдповiдно до Закону Украiни <Про публiчнi закупiвлi>.

4. Розглянути на колегii Щержавного apxiBy Луганськоi областi питання про
Виконання антикорупцiйного законодавства та здiйснення заходiв щодо
запобiгання корупцiйним проявам у II кварталi 2022 року.

5. Вiддiлу органiзацiТ, координацiТ apxiBHoT справи та iнформацiйного
забезпечення Щержавного apxiBy Луганськоi областi (Решетняк Iрина)
розмiстити дане рiшення на офiцiйному вебсайтi .Щержавного apxiBy ЛуганськоТ
областi.

6. Контроль за виконанням цього рiшення покласти на заступника
директора.Щержавного apxiBy ЛуганськоТ областi Сiлюкову Яну та засryпника
директора - головного зберiгача фондiв Щержавного apxiBy ЛуганськоТ областi
Лисенко Тетяну.

голова колегii

Секретар колегiТ

Вiкторiя КРИВИЦЬКА

Iрина РЕШЕТНЯК


