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Про стан виконання антикорупційного  

Законодавства у Державному архіві  

Харківської області 

 

Заслухавши і обговоривши доповідь завідувача сектору кадрової роботи 

Буличевої О.О., колегія відзначає, що у 2015 році Державним архівом 

Харківської області (далі – Державний архів) проведено певну роботу щодо 

виконання норм антикорупційного законодавства. 

 Організація роботи з питань недопущення та профілактики корупційних 

правопорушень здійснюється відповідно до процедурних заходів, що 

запобігатимуть проявам корупції у процесі виконання службових обов'язків 

державними службовцями Державного архіву на 2015 рік, які були затверджені 

заступником директора Державного архіву 05 січня 2015 року та оприлюднені 

на веб-сайті Державного архіву. Упродовж року вищевказані процедурні заходи 

виконувались.  

 Керівництвом Державного архіву регулярно проводяться заходи, які 

забезпечують відкритість та прозорість роботи Державного архіву.  У січні 

2015 року наказом заступника директора був 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. 

Керівництвом Державного архіву постійно перевіряються записи у книгах скарг 

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

Державного архіву. Скарг у 2015 році не було.  

 У широкому обсязі інформація про діяльність Державного архіву 

висвітлюється на його власному веб-сайті, де вона постійно оновлюється, 

доповнюється. Зокрема, на сайті діє рубрика «Запобігання проявам корупції», в 

якій розміщується інформація про особу, відповідальну за організацію роботи з 

питань запобігання та виявлення корупції у Державному архіві, нормативно-

правові акти з питань запобігання проявам корупції, інші матеріали стосовно 

організації роботи щодо запобігання проявам корупції. 

 На нарадах у заступника директора Державного архіву у 2015 році 

неодноразово розглядалися питання: щодо необхідності подання до 01 квітня 

декларацій про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за 

2014 рік відповідно до Закону України «Про засади запобігання і протидії 

корупції» (березень), щодо результатів подання вищевказаних декларацій, 

проведення перевірки вчасності їх подання, логічного та арифметичного 

контролю зазначених у даних деклараціях відомостей (квітень), про зміни, які 

були внесені до Порядку проведення перевірки достовірності відомостей щодо 
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застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 

1 Закону України «Про очищення влади» (травень), щодо проведення 

перевірки, передбаченої Законом України «Про очищення влади» (липень). 

 Упродовж 10 місяців 2015 року Державний архів своєчасно надавав звіти 

з низки питань щодо запобігання проявам корупції до відділу з питань 

запобігання та виявлення корупції апарату обласної державної адміністрації. 

 У колективі Державного архіву керівництвом та завідувачем сектору 

кадрової роботи постійно проводиться роз'яснювальна робота, направлена на 

запобігання корупційних діянь.  

 19 державних службовців Державного архіву у вересні та жовтні 

2015 року підвищили кваліфікацію на одноденних семінарах за темою 

«Запобігання корупції в органах влади» у Харківському регіональному 

інституті державного управління Національної академії державного управління 

при Президентові України, ще 2 державні службовці будуть направлені на 

підвищення кваліфікації з цього питання у листопаді 2015 року. Крім того, 

заступник директора Державного архіву Кущ Є.О. та завідувач сектору 

кадрової роботи Державного архіву Буличева О.О. 25 вересня пройшли 

навчання з питання «Запобігання корупції в органах влади», яке проходило в 

обласній державній адміністрації.   

 Завідувач сектору кадрової роботи Буличева О.О., відповідальна за 

організацію роботи з питань запобігання та виявлення корупції в Державному 

архіві, у 2015 році також взяла участь у трьох семінарах, організованих 

Юридичним департаментом обласної державної адміністрації, що торкалися 

питань виконання антикорупційного законодавства. 

 01 жовтня 2014 року, у зв'язку зі змінами у структурі та штатному розписі 

Державного архіву, був затверджений новий перелік посад державних 

службовців і службовців Державного архіву Харківської області, які працюють 

у сферах, де існує високий ризик прояву корупції. Всі державні службовці та 

службовці ознайомлені з даним переліком.  

  Було організовано декларування доходів державних службовців. Всі 

державні службовці Державного архіву вчасно подали декларації про майно, 

доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за 2014 рік. Також двоє 

державних службовців, які звільнилися у 2014 році, та завідувач відділу 

матеріально-технічного забезпечення і обслуговування приміщень, не 

державний службовець, подали декларації. Крім того, 29 травня 2015 року при 

звільненні 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.  

  У 2015 році у Державному архіві конкурси на заміщення вакантних посад 

державних службовців не оголошувалися. Проте, прийнято на роботу до 

Державного архіву 2 службовці, які були попереджені про адміністративну та 

кримінальну відповідальність за знищення, пошкодження або приховування 

документів Національного архівного фонду.  

  Відповідно до наказу заступника директора Державного архіву від 
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10.07.2015 № 43 у Державному архіві розпочато проведення перевірки, 

передбаченої Законом України «Про очищення влади». Відповідно до 

вищевказаного наказу перевірці підлягають 20 державних службовців 

Державного архіву, станом на 30 жовтня 2015 року складено лише 2 довідки 

про результати перевірки, передбаченої вищевказаним законом. Крім того, 

10 вересня 2015 року розпочато проведення даної перевірки щодо заступника 

директора Державного архіву Куща Є.О.. Матеріали щодо проведення 

перевірок розміщені на сайті Державного архіву у рубриці «Реалізація Закону 

України «Про очищення влади». 

 У 2015 році корупційних правопорушень в колективі Державного архіву 

не виявлено, інформація про вчинення працівниками Державного архіву 

корупційних діянь не надходила. 

 

Враховуючи викладене вище, колегія вирішує: 

 

1. Інформацію про стан виконання антикорупційного законодавства у 

Державному архіві взяти до відома та використання в роботі. 

 2. Завідувачу сектору кадрової роботи Державного архіву Буличевій О.О.: 

 2.1. своєчасно реагувати на повідомлення громадян про незаконні дії 

співробітників Державного архіву та інформувати правоохоронні органи про їх 

протиправні дії; 

       Термін виконання: постійно 

 

 2.2. сприяти підвищенню кваліфікації працівників Державного архіву з 

зазначеного питання;  

Термін виконання: постійно 

 

 2.3. забезпечити надання звітів та інформацій щодо запобігання та 

протидії корупції; 

       Термін виконання: постійно 

 

 2.4. продовжити проведення перевірок, передбачених Законом України 

«Про очищення влади». 

Термін виконання: постійно 

 

 3. Питання про стан виконання антикорупційного законодавства у 

Державному архіві розглянути на засіданні колегії Державного архіву у 

IV кварталі 2016 року. 

       Термін виконання: жовтень 2016 року 

 

 

Голова колегії, 

заступник директора архіву               Є.О. Кущ 

 

 


