Інформація про виконання вимог антикорупційного законодавства в державному
архіві Миколаївської області за 2020 рік
Корупція - складне соціальне явище, продукт економічного, політичного та
культурного середовища в державі. Проблема корупції в України стоїть надзвичайно гостро,
суттєво впливаючи на подальшу долю держави та її розвиток. Крім того, корупція є однією з
найбільших перепон на шляху її інтеграції до світового співтовариства, розвитку
громадянського суспільства.
На сьогодні в державі створені умови для викорінення корупції і не просто
задекларовано наміри запобігати та протидіяти корупції, а реально проявлено політичну
волю на вищих щаблях влади щодо проведення повного реформування не лише
антикорупційного законодавства, а і всієї державної антикорупційної політики. Головним на
цьому шляху стала розробка та прийняття в 2011 році Закону України від 07.04.11 № 3206-VI
«Про засади запобігання і протидії корупції». Закон України від 25.04.2015 «Про
запобігання корупції», рішень Національного агентства з питань запобігання корупції від
02.12.2016 р. № 126 «Про затвердження Методології оцінювання корупційних ризиків у
діяльності органів державної влади» та від 08.12.2017 р. № 1379 «Про затвердження Порядку
підготовки, подання антикорупційних програм на погодження до Національного агентства з
питань запобігання корупції та здійснення їх погодження».
На виконання закону Закон України «Про очищення влади» від 16 вересня 2014 року
№ 1682-VII директором державного архіву Миколаївської області видано накази від
16 лютого 2015 року № 22 «Про виконання розпорядження голови облдержадміністрації від
06.11.2014 № 364-р «Про забезпечення виконання Закону України «Про очищення влади» та
від 2 червня 2015 року № 54 «Про проведення перевірки відповідно до Закону України «Про
очищення влади».
Протягом 2019 року Миколаївською облдержадміністрацією видано низку
розпоряджень голови Миколаївської облдержадміністрації: від 29.05.2019 р. № 169-р «Про
затвердження Антикорупційної програми Миколаївської обласної державної адміністрації на
2019-2021 роки», від 25.07.2019 р. № 330-р «Про внесення змін до Антикорупційної
програми Миколаївської обласної державної адміністрації на 2019-2021 роки», від 01.10.2019
№ 460- р «Про внесення змін до Антикорупційної програми Миколаївської обласної
державної адміністрації на 2019-2021 роки» на виконання яких розроблено наказ директора
державного архіву Миколаївської області від 02.09.2019 р. № 62 «Про проведення заходів у
державному архіві Миколаївської області щодо реалізації Антикорупційної програми на
2019-2021 роки». На виконання вказаного наказу у держархіві області затверджено
відповідальних осіб щодо реалізації в держархіві області Антикорупційної програми на 20192021 роки. Здійснено оцінювання ризиків у діяльності державного архіву та розроблені
заходи щодо їх усунення. Робота над виконанням розпоряджень тривала і у 2020 році.
Розпорядженням голови облдержадміністрації від 29.04.2020 № 174-р до складу комісії з
оцінки корупційних ризиків у діяльності Миколаївської облдержадміністрації внесено
головного спеціаліста відділу організаційної, режимно-секретної роботи та управління
персоналом держархіву області.
З метою виконання законодавчих актів, актів Президента України та Кабінету
Міністрів України, направлених на викорінення корупції, керівництвом Державного архіву
Миколаївської області постійно проводиться робота, спрямована на запобігання проявам
корупції в межах установи. Як правило, це профілактичні заходи з питань додержання вимог
антикорупційних нормативно-правових актів, які виступають єдиним впливом на державних
службовців у середині колективу для запобігання проявам корупції.
Організація роботи держархіву з питань недопущення корупційних діянь
здійснюється на основі щорічних Планів заходів, спрямованих на виконання вимог
антикорупційного законодавства.

Згідно вищевказаного плану заходів, запроваджено обов’язковий періодичний розгляд
питань дотримання законодавства про державну службу, боротьбу з корупцією на засіданнях
колегій та на постійно діючому науково-теоретичному семінарі з правових питань, теорії та
практики архівної справи держархіву.
Протягом звітного періоду питання про виконання антикорупційного законодавства та
заходи протидії й запобігання проявам корупції в держархіві Миколаївської області були
розглянуті на засіданнях колегії держархіву відповідно до Плану роботи колегії держархіву
двічі на рік. Питання «Про здійснення заходів протидії та запобігання проявам корупції в
держархіві області» розглянуто на засіданні колегії держархіву області 24 липня 2020 року,
прийнято рішення колегії від 26.07.2019 № 3/2 «Про виконання антикорупційного
законодавства та заходи протидії й запобігання проявам корупції в держархіві Миколаївської
області»;
На апаратних нарадах при директорові порушувалися питання виконання
антикорупційного законодавства та заходи протидії й запобігання проявам корупції в
держархіві області.
Учасникам нарад доведені основні положення нормативних актів, проведено
правороз’яснювальну роботу в частині вимог антикорупційного законодавства України
(зокрема, щодо відповідальності за корупційні правопорушення та правопорушення,
пов’язані з потенційним конфліктом інтересів, реальним конфліктом інтересів).
Взято до уваги листи Національного агентства з питань запобігання корупції від
08.05.2020 № 22-03/17061/20 «Про встановлення обов’язкових вимог до мінімальної штатної
чисельності уповноваженого підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції в
державних органах» та Миколаївської облдержадміністрації від 19.05.2020 № 1179/10.13-0548/4-20 «Про доведення наказів Національного агентства з питань запобігання корупції».
Нормативна база держархіву приведена відповідно до вимог даних листів.
На виконання листа Миколаївської обласної державної адміністрації від 06.08.2020
№ 2011/10.18-05-48/4-20 проведено оцінку діяльності уповноваженої особи з питань
запобігання та виявлення корупції за перше півріччя 2020 року. Інформацію надано
уповноваженій особі з питань запобігання та виявлення корупції Миколаївської
облдержадміністрації.
В межах постійно діючого науково-теоретичного семінару з правових питань, теорії
та практики архівної справи держархіву області проведено семінари щодо виконання
законодавства про запобігання корупції: 25.03.2020 працівники ознайомлені з листом
Миколаївської облдержадміністрації від 20.03.2020 № 600/10.18.05-48/4-20 «Про
продовження кампанії декларування»,
27.03.2002 – з роз’ясненнями Національного
агентства України з питань державної служби від 20.02.2020 № 86 р/з «Щодо процедури
вивільнення держслужбовців у зв’язку з припиненням державної служби за ініціативою
суб’єкта призначення» в частині, яка стосується своєчасного декларування при вивільненні з
державної служби.
Учасникам семінарів доведені основні положення нормативних актів. Державним
службовцям держархіву області доручено включити до особистих планів, вивчення
сучасного антикорупційного законодавства.
Проводилась роз’яснювальна робота з приводу забезпечення своєчасного та якісного
подання державними службовцями декларацій про доходи та зобов’язання фінансового
характеру, а також постійно звертається увага працівників держархіву на недопущення
подання неповної, недостовірної або перекрученої інформації, а також її затримки. Усі
державні службовці держархіву області своєчасно подали декларації про доходи,
зобов’язання фінансового характеру та майновий стан щодо себе та членів своєї сім’ї.
Відповідна інформація про результати декларування доходів державними службовцями
архіву своєчасно направлена на адресу облдержадміністрації та Укрдержархіву.
В держархіві розроблено перелік посад державних службовців, які працюють у
сферах, де існує високий ризик прояву корупції, що запобігатимуть проявам корупції у

процесі виконання ними службових обов’язків, у тому числі встановлення строків надання
адміністративних послуг.
В державному архіві Миколаївської області існує база даних щодо притягнення до
відповідальності державних службовців за вчинення корупційних діянь та інших
правопорушень, пов’язаних з корупцією.
З метою здійснення контролю за цільовим використанням бюджетних коштів та
державного майна постійно ведеться внутрішній контроль за цільовим, ефективним
використанням бюджетних коштів, дотриманням процедури державних закупівель,
створенням дієвого механізму протидії правопорушенням і зловживанням у фінансовій сфері
архіву. Результати перевірок розглядаються на колегії держархіву.
Забезпечується виховання у державних службовців, зайнятих наданням послуг
населенню, порядності, ввічливості, чинності, високого професіоналізму, особливо за умов
надання платних послуг (зокрема з використання архівної інформації).
Реалізація принципів відкритості та доступності до державної служби в держархіві
полягає в широкому інформуванні громадськості про діяльність держархіву. На офіційному
веб-сайті архіву представлені: графіки особистого прийому, «гарячої лінії», телефону довіри,
інформація про послуги та роботи, оголошення про проведення конкурсів на
заміщення вакантних посад державних службовців, а також інші довідкові видання. Також
на веб-сайті держархіву діє інформаційна рубрика «Запобігання проявам корупції». В
приміщенні держархіву розміщено інформаційні стенди з відомостями про правила роботи
архіву, ціни на платні послуги, що можуть надаватись архівом.
Здійснюється постійний контроль за недопущенням випадків вчинення корупційних
діянь, а в разі притягнення працівників до відповідальності за порушення антикорупційного
законодавства - обов’язково розглядатиметься питання щодо відповідності таких осіб
займаній посаді та доцільності їх перебування на державній службі.
Підсумовуючи та аналізуючи проведену роботу щодо запобігання та протидії
корупції, доцільно зазначити, що вжиті заходи дали певні позитивні результати. Так, серед
працівників архіву протягом звітного періоду осіб притягнутих до відповідальності за
порушення вимог антикорупційного законодавства не було.
В роботі державних службовців багато ситуацій, пов’язаних з виконанням своїх
обов’язків, де необхідно бути дуже обережними, виваженими та юридично грамотними.
Особливо це стосується прийняття управлінських рішень, підготовки, оформлення та видачі
документів, розгляду звернень громадян та дотримання спеціальних обмежень щодо
державних службовців. Отже, необхідно звернути особливу увагу на недопущення
корупційних правопорушень в усіх сферах нашої діяльності.

