
Інформація 

про стан виконання антикорупційного законодавства  

у Державному архіві Харківської області у І півріччі 2015 року 
 

 У першому півріччі 2015 року Державним архівом Харківської області 

проведена певна робота щодо виконання норм Законів України «Про засади 

запобігання і протидії корупції» та «Про запобігання корупції». 

 Розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 25 березня 

2013 року № 107 було затверджене Положення про Державний архів, до якого 

включено функцію Державного архіву по забезпеченню заходів щодо 

запобігання і протидії корупції. Наказом заступника директора Державного 

архіву від 26.06.2014 № 44 «Про визначення відповідального за організацію 

роботи з питань запобігання та виявлення корупції в Державному архіві 

Харківської області» відповідальним за дану роботу визначений завідувач 

сектору кадрової роботи Буличева О.О. 

 05 січня 2015 року були затверджені процедурні заходи, що 

запобігатимуть проявам корупції у процесі виконання службових обов'язків 

державними службовцями архіву на 2015 рік, які оприлюднені на веб-сайті 

Державного архіву. Упродовж півріччя вищевказані процедурні заходи 

виконувались.  

 У колективі Державного архіву постійно проводиться роз'яснювальна 

робота, направлена на запобігання корупційних діянь. Співробітники 

Державного архіву у своїй роботі з установами, організаціями, відвідувачами та 

дослідниками суворо дотримуються посадових інструкцій та нормативно-

правових актів. 

Керівництвом Державного архіву проводилися заходи, які забезпечують 

відкритість та прозорість роботи Державного архіву, зокрема, чітко 

регламентовано доступ до документів громадянам, установам та організаціям. У 

широкому обсязі надається інформація про діяльність Державного архіву на 

власному сайті, де вона постійно оновлюється, доповнюється.  

   Упродовж І півріччя 2015 року щомісячно відбувалися засідання 

Експертно-перевірної комісії Державного архіву, порядок денний цих засідань  

оприлюднювався на власному веб-сайті Державного архіву, а також 

направлявся до управління забезпечення доступу до публічної інформації. 

   Упродовж І півріччя 2015 року вносились зміни до персональних складів 

комісії для проведення грошової оцінки бібліотечного фонду Державного 

архіву,  комісії з перегляду нормативно-правових актів Державного архіву, 

комісії Державного архіву із загальнообов’язкового державного соціального 

страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, 

зумовленими похованням, конкурсної комісії на заміщення вакантних посад 

державних службовців Державного архіву, а також до персонального складу 

організаційного комітету з проведення І туру щорічного Всеукраїнського 

конкурсу «Кращий державний службовець» у Державному архіві, була утворена 

комісія з інвентаризації комп’ютерних програм Державного архіву, комісія з 

перевірки наявності документів з грифом «Для службового користування», 
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печаток, штампів, відтисків та службових посвідчень Державного архіву, 

комісія зі списання майна, тому здійснювався аналіз включення службових осіб 

до складу даних комісій та комітету з метою попередження виникнення 

конфлікту інтересів.  

У Державному архіві ведеться журнал реєстрації інформаційних запитів.  

Визначені особи, відповідальні за доступ до публічної інформації в архіві. 

Також призначений відповідальний за роботу із засобами масової інформації – 

начальник відділу інформації та використання документів, який щотижнево 

надає інформацію до Державної архівної служби України з цього питання. 

У січні 2015 року наказом заступника директора затверджений графік 

особистого прийому громадян керівництвом Державного архіву. Графік 

оприлюднений на веб-сайті Державного архіву та на дошках оголошень у двох 

будівлях Державного архіву. У разі необхідності, прийом здійснюється і поза 

графіком. Запроваджено ведення журналів вищевказаного прийому. Також у 

травні 2015 року наказом заступника директора затверджений графік 

проведення особистого прийому громадян працівниками відділу інформації та 

використання документів з питань отримання довідок за документами 

Державного архіву. 

Керівництвом Державного архіву постійно перевіряються записи у книгах 

скарг та пропозицій, які знаходяться у столі довідок, читальних залах та 

канцелярії Державного архіву (скарг не було). 

 01 жовтня 2014 року заступником директора Державного архіву був 

затверджений перелік посад державних службовців і службовців Державного 

архіву Харківської області, які працюють у сферах, де існує високий ризик 

прояву корупції. Всі держслужбовці та службовці ознайомлені з даним 

переліком. Керівники структурних підрозділів, які зазначені у переліку, 

постійно на засіданнях колегії та нарадах у заступника директора доповідають 

про свою роботу. Кадрова служба проводить бесіди з працівниками Державного 

архіву, які займають посади,де існує високий ризик прояву корупції. 

У березні 2015 року фактична чисельність державних службовців 

Державного архіву складала 22 особи. Всі державні службовці Державного 

архіву вчасно подали декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання 

фінансового характеру за 2014 рік. Крім того, двоє державних службовців, які 

звільнилися у 2014 році, та завідувач відділу матеріально-технічного 

забезпечення і обслуговування приміщень, не державний службовець, також 

подали декларації. Також 29 травня 2015 року при звільнені за угодою сторін 

провідний спеціаліст сектору кадрової роботи Державного архіву 

Лиманська С.П. подала декларацію про доходи, зобов'язання фінансового 

характеру та майновий стан себе та членів своєї сім'ї за період, не охоплений 

раніше поданою декларацією. Крім того, вона була попереджена про 

необхідність подання декларації шляхом заповнення на офіційному веб-сайті 

Національного агентства з питань запобігання корупції або за своїм останнім 

місцем роботи (до початку роботи системи подання та оприлюднення 

декларацій) протягом одного року після звільнення та відповідальність за 

неподання або несвоєчасне подання декларації.  
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  У І півріччі 2015 року у Державному архіві конкурси на заміщення 

вакантних посад не оголошувалися, тому робота з роз'яснення положень 

антикорупційного законодавства та попередження осіб, які претендують на 

зайняття посад державних службовців, про встановлені законодавством 

обмеження, пов'язані з прийняттям на державну службу та проходженням 

державної служби, а також спеціальна перевірка відомостей щодо осіб, які 

претендують на зайняття посад, пов'язаних із виконанням функцій держави, не 

проводилась.  

На нарадах у заступника директора Державного архіву у І півріччі       

2015 року неодноразово розглядалися питання запобігання та протидії корупції. 

Так, 02 та 16 березня 2015 року на апаратних нарадах у заступника директора 

розглядалось питання щодо необхідності подання до 1 квітня декларацій про 

майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за 2014 рік 

відповідно до Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції». 14 

квітня 2015 року на апаратній нараді у заступника директора розглядалось 

питання щодо результатів подання декларацій про майно, доходи, витрати і 

зобов'язання фінансового характеру за 2014 рік відповідно до Закону України 

«Про засади запобігання і протидії корупції», проведення перевірки вчасності їх 

подання, логічного та арифметичного контролю зазначених у даних деклараціях 

відомостей. Також присутнім було повідомлено про те, що для проведення 

перевірки зазначених у даних деклараціях відомостей їх копії будуть направлені 

до Головного управління Державної фіскальної служби у Харківській області. 

05 травня 2015 року на апаратній нараді у заступника директора  присутнім 

було повідомлено про зміни, які були внесені до Порядку проведення перевірки 

достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами 

третьою і четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади». 

   Крім того, завідувач сектору кадрової роботи Буличева О.О., 

відповідальна за організацію роботи з питань запобігання та виявлення корупції 

в Державному архіві, брала участь у семінарах, присвячених запобіганню та 

протидії корупції: 26 лютого 2015 року – «Дисциплінарна відповідальність 

державних службовців», на якому серед інших розглядалось також питання 

дисциплінарної відповідальності державних службовців за порушення 

законодавства про боротьбу з корупцією, 17 березня 2015 року – «Декларування 

державними службовцями майна, доходів, витрат і зобов'язань фінансового 

характеру за 2014 рік», 30 квітня 2015 року – «Актуальні зміни в чинному 

законодавстві України з питань проведення перевірки достовірності відомостей 

щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою 

статті 1 Закону України «Про очищення влади». Вищевказані семінари були 

організовані Юридичним департаментом обласної державної адміністрації.  

За звітний період корупційних правопорушень в колективі Державного 

архіву не виявлено, інформація про вчинення працівниками Державного архіву 

корупційних діянь не надходила. 

 

Завідувач сектору кадрової роботи      О.О. Буличева 


