
ІНФОРМАЦІЯ 

про виконання вимог антикорупційного законодавства  

в Державному архіві Миколаївської області за 2013 рік 
 

 Протягом 2013 року держархівом області здійснювалися заходи щодо 

виконання вимог Законів України «Про засади запобігання і протидії 

корупції» та «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

відповідальності за корупційні правопорушення», а також інших нормативно - 

правових актів антикорупційного спрямування. 

 Наказом директора держархіву від 29.09.10 № 67 призначено осіб, 

відповідальних за практичну реалізацію пріоритетів у боротьбі з корупцією в 

межах держархіву. 

 З метою протидії корупційним проявам, розроблено план заходів, 

спрямованих на реалізацію вимог антикорупційного законодавства в 

держархіві на 2014 рік. Згідно із вказаним планом здійснювався комплекс 

заходів, спрямованих на поширення антикорупційних знань та попередження 

корупційних дій серед державних службовців держархіву. 

 Забезпечується повне, чітке та своєчасне інформування 

облдержадміністрації та Укрдержархіву про проведену роботу щодо 

виконання вимог антикорупційного законодавства у визначені терміни. 

 Директором держархіву затверджено перелік посад державних 

службовців Державного архіву Миколаївської області, які працюють у сферах, 

де існує високий ризик прояву корупції. 

 Державні службовці держархіву дотримуються спеціальних обмежень, 

встановлених законодавством. Усі державні службовці архіву 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. 

Серед працівників архіву протягом 2013 року осіб, притягнутих до 

відповідальності за порушення вимог антикорупційного законодавства не 

було. 

 Здійснювалась робота щодо підвищення кваліфікації працівників архіву. 

Так, у межах постійно діючого науково-теоретичного семінару з правових 

питань, теорії та практики архівної справи держархіву області       27 лютого 

2013 року проведено навчання за темою «Про методику заповнення 

податкової декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового 

характеру»,  3 липня 2013 року «Про дотримання вимог нормативно-правових 

актів з питань державної служби та запобігання корупції». У семінарах взяли 

участь посадові особи державного архіву Миколаївської області.  

 Учасникам семінарів доведені основні положення вищевказаних законів 

України. Державним службовцям держархіву області доручено включити до 

особистих планів осіб, зарахованих до кадрового резерву вивчення сучасного 

антикорупційного законодавства.  



На засіданні колегії держархіву від 26 липня 2013 року № 3 розглянуто 

питання «Про здійснення заходів протидії та запобігання проявам корупції в 

держархіві області». За підсумками засідання прийнято рішення № 3/7  

(наказом від 02.08.13 № 60 рішення оголошено до виконання), яким 

передбачено здійснення систематичних заходів щодо безумовного дотримання 

вимог чинного антикорупційного законодавства. 

Архівом заплановано подальший розгляд питань щодо стану запобігання 

проявам корупції в держархіві на колегіях, нарадах та семінарах. 

Систематично поновлюється інформаційна рубрика «Запобігання 

проявам корупції» на веб-сайті держархіву. 

З метою посилення відомчого контролю за додержанням принципів 

прозорості та відкритості діяльності архіву на веб-сайті держархіву області 

оприлюднюються відомості щодо діяльності установи, а саме: 

- поточні та заплановані заходи і події; 

- інформація про послуги та роботи; 

- інформація про історію архіву, його завдання, функції, склад та зміст 

документів; 

- оголошення про проведення конкурсів на заміщення вакантних посад 

державних службовців. 

З метою попередження посадових злочинів та інших правопорушень, 

пов’язаних із службовою діяльністю державних службовців, здійснює 

комплекс заходів, який включає: проведення прозорого відбору кандидатів на 

державну службу, ознайомлення із положенням нормативно-правових актів з 

питань державної служби та боротьби з корупцією в частині обмежень, 

пов’язаних з проходженням державної служби. 

Проводиться роз’яснювальна робота з приводу забезпечення своєчасного 

та якісного подання державними службовцями декларацій про доходи та 

зобов’язання фінансового характеру. 

 Для здійснення практики інформаційного зв’язку з громадянами у 

питаннях діяльності держархіву щодо боротьби з корупційними проявами 

здійснюються особисті та особисті виїзні прийоми громадян керівництвом 

держархіву відповідно до графіку особистого прийому, діють «гарячі лінії» 

прийому громадян директором держархіву та заступниками директора 

держархіву, а також «телефон довіри».  

Протягом 2013 року антикорупційна експертиза проектів нормативно-

правових актів у держархіві області не проводилась. 

 

 

 

 

 


