ІНФОРМАЦІЯ
про виконання вимог антикорупційного законодавства
в державному архіві Миколаївської області за 2017 рік
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» та Закону України від 14.10.2014 № 1700-VIІ
«Про запобігання корупції».
Протягом 2017 року держархівом області здійснювалися заходи щодо
виконання вимог Законів України «Про засади запобігання і протидії
корупції» та «Про запобігання корупції», а також інших нормативноправових актів антикорупційного спрямування.
З метою протидії корупційним проявам, протягом року діяв план
заходів, спрямованих на реалізацію вимог антикорупційного законодавства в
держархіві на 2017 рік. Згідно із вказаним планом здійснювався комплекс
заходів, спрямованих на поширення антикорупційних знань та попередження
корупційних дій серед працівників держархіву.
Забезпечується повне та своєчасне інформування облдержадміністрації
та Укрдержархіву про проведену роботу щодо виконання вимог
антикорупційного законодавства у визначені терміни.
Державні службовці архіву дотримуються спеціальних обмежень,
встановлених законодавством. Своєчасно, у встановлені терміни, державні
службовці архіву подали декларації про доходи, зобов’язання фінансового
характеру та майновий стан щодо себе та членів своєї сім’ї. Відповідна
інформація про результати декларування доходів держслужбовцями архіву
своєчасно направлена на адресу облдержадміністрації та Укрдержархіву.
Протягом звітного періоду питання про виконання антикорупційного
законодавства та заходи протидії й запобігання проявам корупції в
держархіві Миколаївської області були розглянуті на нарадах при
директорові держархіву.
Так, 24 липня 2017 року на нараді при директорові держархіву
розглянуто листа Державної архівної служби України від 19.07.17 № 66/2296
«До частини першої статті 1 Закону України «Про запобігання корупції».
З учасниками наради 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).
Здійснювалися заходи щодо підвищення кваліфікації працівників
архіву.
В межах постійно діючого науково-теоретичного семінару з
правових питань, теорії та практики архівної справи держархіву області
22.03.2017 забезпечено вивчення листа Державної архівної служби України
від 31.01.2017 № 02.3/347 «Про дотримання вимог Закону України «Про
доступ до публічної інформації». 07.11.2017 року забезпечено вивчення
співробітниками державного архіву Миколаївської області листа
Міністерства юстиції України від 01.09.2017 № 6-17/417 щодо експертного
висновку, підготовленого ГО «Центр демократії та верховенства права».
05 грудня 2017 року працівники держархіву, прийняли участь у
тренінгу з питань запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, який
проводився представниками Національного агенства з питань запобігання
корупції та експертами Програми Розвитку ООН.
09 грудня 2017 року працівники держархіву, взяли участь у
навчальному онлайн-курсі «Конфлікт інтересів: треба знати!», який
проводився НАЗК спільно з українським громадським проектом масових
відкритих онлайн-курсів "Прометеус", який допоміг опанувати базові
практичні інструменти для підвищення ефективності виявлення, запобігання
та врегулювання конфлікту інтересів, дотримання встановлених заборон та
обмежень.
На щотижневих апаратних нарадах при директорові держархіву
(23.03.17р., 19.07.17р., 24.07.17 р., 30.09.17 р., 14.12.17 р.) наголошувалося на
необхідності додержання нормативно-правової бази антикорупційного
спрямування під час виконання службових обов’язків державними
службовцями.
Відповідно до плану роботи колегії держархіву області на 2017 рік
питання щодо здійснення заходів протидії та запобігання проявам корупції в
державному архіві Миколаївської області розглянуто 31 липня 2017 року.
Видано наказ директора держархіву від 07.08.2017 року № 46 «Про введення
в дію рішення колегії державного архіву Миколаївської області від 31.07.17
№ 3/2 «Про здійснення заходів протидії та запобігання проявам корупції в
держархіві області».
Питання про виконання антикорупційного законодавства та заходи
протидії й запобігання проявам корупції у держархіві області було
розглянуто на засіданні колегії державного архіву 22 грудня 2017 року.

Директором держархіву видано наказ від 02.01.2018 року № 4 «Про введення
в дію рішення колегії держархіву Миколаївської області від 22.12.17 № 7/4
«Про виконання антикорупційного законодавства та заходи протидії й
запобігання проявам корупції в держархіві Миколаївської області», 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.
Проводиться постійний моніторинг з питань виникнення конфлікту
інтересів у державних службовців держархіву.
Систематично поновлюється інформаційна
проявам корупції» на веб-сайті держархіву.

рубрика

«Запобігання

Річний план закупівель держархіву області розміщений на офіційному
веб-сайті. Укладені договори розміщені на майданчику системи електронних
закупівель «ProZorro» та сайті публічних коштів Edata.
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.
Держархівом області вживаються заходи щодо підвищення кваліфікації
державних службовців у Миколаївському обласному центрі перепідготовки
та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів
місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій
(далі – Центр).
2017 року подано заявки:
- до облдержадміністрації – щодо потреб у підвищенні кваліфікації за
програмами короткострокових семінарів за темою: «Запобігання корупції.
Відповідальність за корупційні правопорушення»;
- до Центру - щодо потреб у підвищенні кваліфікації державних
службовців, посади яких відносяться до категорії «В» за програмою
тематичного постійно діючого семінару за темою: «Законодавство у сфері
запобігання і протидії корупції. Конфлікт інтересів під час проходження
публічної служби».
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».
Серед працівників архіву протягом 2017 року осіб, притягнутих до
відповідальності за порушення вимог антикорупційного законодавства не
було.

