
Інформація 

про стан виконання антикорупційного законодавства  

у Державному архіві Харківської області у 2018 році 
 

У 2018 році Державним архівом Харківської області (далі – Державний 

архів) проведена певна робота щодо виконання норм антикорупційного 

законодавства. 

Розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 27 грудня 

2016 року № 637 було затверджене Положення про Державний архів у новій 

редакції, 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» (зі змінами) відповідальним за цю роботу 

визначений завідувач сектору управління персоналом О. Буличева.  

Організація роботи з питань недопущення та профілактики корупційних 

правопорушень здійснюється відповідно до процедурних заходів, що 

запобігатимуть проявам корупції у процесі виконання службових обов'язків 

працівниками Державного архіву на 2018 рік, які були затверджені заступником 

директора Державного архіву 20 грудня 2017 року та оприлюднені на веб-сайті 

Державного архіву. Упродовж року вищевказані процедурні заходи 

виконувались.  

Керівництвом Державного архіву проводяться заходи, які забезпечують 

відкритість та прозорість роботи Державного архіву. У широкому обсязі 

надається інформація про діяльність Державного архіву на власному сайті, де 

вона постійно оновлюється, доповнюється. Упродовж 2018 року щомісячно 

відбувалися засідання експертно-перевірної комісії Державного архіву, порядок 

денний цих засідань  оприлюднювався на власному веб-сайті Державного 

архіву, а також направлявся до відділу забезпечення доступу до публічної 

інформації. Визначені особи, відповідальні за доступ до публічної інформації у 

Державному архіві. У серпні 2017 року наказом в.о. 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 2018 році не 

було. Крім того, на офіційному сайті Державного архіву діє рубрика 

«Запобігання проявам корупції», у якій розміщується інформація про особу, 

відповідальну за організацію роботи з питань запобігання та виявлення корупції 

у Державному архіві, номер її робочого телефону та адреса електронної пошти, 

нормативно-правові акти з питань запобігання проявам корупції, інші матеріали 

стосовно організації роботи щодо запобігання проявам корупції. Також до 

складу колегії Державного архіву входять представники громадськості. Рішення 

колегії Державного архіву оприлюднені на офіційному веб-сайті Державного 



архіву в рубриці «Дорадчі органи» розділу «Про архів» та надсилаються до 

відділу забезпечення доступу до публічної інформації обласної державної 

адміністрації. До вказаного відділу надсилається також інша публічна 

інформація. Проекти наказів заступника директора Державного архіву 

нормативно-правового характеру у 2018 році не розроблялися. Для їх 

опублікування на офіційному веб-сайті Державного архіву діє розділ 

«Консультації з громадськістю».  

Упродовж 2018 року Державний архів надав звіти з низки питань щодо 

запобігання проявам корупції до сектору з питань запобігання та виявлення 

корупції апарату обласної державної адміністрації. 

На апаратних нарадах у заступника директора неодноразово розглядалися 

питання, пов'язані із запобіганням проявам корупції, а також у колективі 

Державного архіву постійно проводиться роз'яснювальна робота, направлена на 

запобігання корупційних діянь, а саме: 

1. На апаратних нарадах у заступника директора неодноразово 

розглядалося питання подання державними службовцями категорій «Б» та «В» 

декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого 

самоврядування, за 2017 рік. Також 26 березня на апаратній нараді  у 

заступника директора О. Буличева повідомила присутнім про те, що громадська 

організація «Антикорупційний штаб» в жовтні 2017 року створила та запустила 

електронний сервіс чат-бот «Держслужбовець Тарас», який допомагає у 

заповненні декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або 

місцевого самоврядування. 

2. 02 травня 2018 року під час апаратної наради у заступника директора 

Державного архіву завідувач сектору управління персоналом Державного архіву 

О. Буличева довела до відома присутніх те, що 21 квітня 2018 року 

правоохоронці затримали директора Державного архіву Івано-Франківської 

області. Він вимагав та одержав від громадянина 500 доларів хабара за надання 

відомостей щодо картографічної інформації місць розташування родовищ 

корисних копалин. Під час затримання директор намагався знищити предмет 

хабара – змити кошти до каналізації. Йому було обрано запобіжний захід у 

вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави у розмірі 

70 тис. грн., яка останнім була сплачена. Після виплати застави директор був 

госпіталізований та перебував у реанімації. Працівники архіву стверджують, що 

директор не винен, його підставили, а хабар не був знайдений. Також 

О. Буличева звернула увагу присутніх на необхідність неухильного дотримання 

норм Закону України «Про запобігання корупції». 

3. 29 травня 2018 року під час апаратної наради у заступника директора 

Державного архіву завідувач сектору управління персоналом Державного архіву 

О. Буличева ознайомила присутніх з інформацією щодо подання повідомлення 

про факт суттєвої зміни майнового стану суб'єкта декларування. Інші державні 

службовці були ознайомлені з цією інформацією в індивідуальному порядку. 

Всі державні службовці Державного архіву були ознайомлені з вищевказаною 

інформацією під підпис. Також ці матеріали були розіслані керівникам 

структурних підрозділів Державного архіву та розміщені на власному веб-сайті 



Державного архіву у рубриці «Запобігання проявам корупції». Про виконану 

роботу завідувач сектору управління персоналом Державного архіву 

О. Буличева доповіла 04 червня 2018 року під час апаратної наради у 

заступника директора Державного архіву. 

4. 25 червня 2018 року під час апаратної наради у заступника директора 

Державного архіву завідувач сектору управління персоналом Державного архіву 

О. Буличева звернула увагу присутніх на неприпустимість використання 

електронних поштових сервісів, розміщених у доменних зонах з позначкою RU, 

під час виконання службових обов'язків. 42 працівника Державного архіву дали 

письмове зобов'язання не використовувати під час виконання службових 

обов'язків електронні поштові сервіси, розміщені у доменних зонах з позначкою 

RU, які були внесені до їх особових справ. Використання електронних 

поштових сервісів не передбачено посадовими обов'язками 5 працівників 

Державного архіву (майстра та прибиральниць службових приміщень відділу 

фінансово-господарського забезпечення). 

5. 24 вересня під час апаратної наради у заступника директора Державного 

архіву увагу присутніх звернули на те, що Національне агентство з питань 

запобігання корупції не вимагає будь-яку інформацію по телефону, спілкування 

посадових осіб Національного агентства з суб’єктами декларування 

відбувається виключно в межах повноважень, будь-які відомості запитуються в 

офіційній письмовій формі у суб’єкта декларування або відповідного органу, 

спілкування з суб'єктами декларування здійснюється працівниками апарату 

Національного агентства виключно з офіційних телефонів або електронних 

адрес, зазначених на офіційному веб-сайті.  

6. Упродовж 2018 року на роботу до Державного архіву були прийняті 

14 працівників (службовців), які були попереджені про адміністративну та 

кримінальну відповідальність за знищення, пошкодження або приховування 

документів Національного архівного фонду України. 

7. Надавались консультації державним службовцям щодо процедури 

попередньої реєстрації (активації) електронних цифрових підписів у Єдиному 

державному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій 

держави або місцевого самоврядування, отриманих на заміну електронних 

цифрових підписів, термін дії яких закінчився. 

11 вересня було оголошено конкурс на зайняття вакантної посади 

начальника відділу фінансово-господарського забезпечення – головного 

бухгалтера Державного архіву, документи для участі у конкурсі приймались до 

25 вересня включно, бажаючих взяти участь у конкурсі не було, 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, та перевірка, передбачена Законом України «Про очищення 

влади», не проводилась. 

Крім того, О. Буличева, відповідальна за організацію роботи з питань 



запобігання та виявлення корупції у Державному архіві, 25 червня взяла участь 

у семінарі-навчанні за темою «Методологія оцінювання корупційних ризиків у 

діяльності органів влади», який проходив в обласній державній адміністрації; 

30 серпня – у тренінгу з питань «Правові аспекти організації роботи із 

запобігання корупції» та «Електронне декларування», який проводили 

представники Національного агентства з питань запобігання корупції, 

11 вересня – у семінарі-навчанні щодо запобігання, врегулювання конфлікту 

інтересів, який відбувався у обласній державній адміністрації, та 26 грудня – у 

семінарі-навчанні «Викривачі фактів корупційних або пов'язаних з корупцією 

правопорушень. Гарантії їх державного захисту», який проходив в 

облдержадміністрації. Також 30 листопада вона взяла участь у засіданні колегії 

Державного архіву, на якому виступила з доповіддю «Про стан роботи з 

управління персоналом та стан виконання антикорупційного законодавства у 

Державному архіві Харківської області». 

Заступником директора Державного архіву 07 серпня 2017 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 держслужбовці та службовці ознайомлені з цим переліком. 

Було організовано декларування доходів державних службовців. Всі 

державні службовці, які працюють у Державному архіві, вчасно подали 

декларації осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого 

самоврядування, за 2017 рік.  

У 2018 році корупційних правопорушень у колективі Державного архіву не 

виявлено, інформація про вчинення працівниками Державного архіву 

корупційних діянь не надходила. 

 
 

Завідувач сектору управління персоналом О. БУЛИЧЕВА 


