
Інформація 

про стан виконання антикорупційного законодавства  

у Державному архіві Харківської області у 2019 році 
 

 У 2019 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 Оксана Буличева.  

 Організація роботи з питань недопущення та профілактики корупційних 

правопорушень здійснюється відповідно до плану заходів Державного архіву 

щодо запобігання корупції на 2019 рік, який був затверджений заступником 

директора Державного архіву 20 грудня 2018 року та оприлюднені на веб-сайті 

Державного архіву. Упродовж року вищевказаний план заходів виконувався.  

 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 2019 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 2019 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 2019 році не розроблялися. Для їх 

опублікування на офіційному веб-сайті Державного архіву діє розділ 

«Консультації з громадськістю».  

 Упродовж 2019 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 2018 рік.  

 2. 08 січня 2019 року під час апаратної наради у заступника директора 

Державного архіву завідувач сектору управління персоналом Оксана Буличева 

довела до відома присутніх, що 04 cічня 2019 року Прокуратурою Закарпатської 

області оголошено про підозру директору Державного архіву Закарпатської 

області у вимаганні та отриманні неправомірної вигоди службовою особою: 

було встановлено, що посадовець вимагав від закарпатця 300 доларів США у 

якості неправомірної вигоди за видачу архівної довідки, викрили його під час 

отримання частини раніше обумовленої суми в розмірі 100 доларів США. Також 

вона звернула увагу присутніх на необхідність неухильного дотримання вимог 

Закону України «Про запобігання корупції». Ця інформація була доведена до 

відома начальників архівних відділів районних державних адміністрацій та 

міських рад міст обласного значення Харківської області листом Державного 

архіву від 08.01.2019 № 01-39/22. У вказаному листі також зверталась увага на 

неприпустимість порушення вимог чинного законодавства під час виконання 

посадових обов'язків та необхідність проведення роз'яснювальної роботи 

начальниками архівних відділів з підлеглими  та співробітниками трудових 

архівів з цього питання. 

 3. 04 лютого 2019 року під час апаратної наради у заступника директора 

Державного архіву завідувач сектору управління персоналом Оксана Буличева 

довела до відома присутніх, що за інформацією прес-служби Управління СБУ в 

Чернівецькій області Шевченківський районний суд Чернівців засудив до п’яти 

років позбавлення волі затриманого у 2017 році на хабарі директора 

Державного архіву Чернівецької області, вирок набув законної сили. 

 4. 25 березня 2019 року під час апаратної наради у заступника директора 

Державного архіву завідувач сектору управління персоналом Оксана Буличева 

звернула увагу присутніх на те, що до Національного агентства з питань 

запобігання корупції надійшла інформація про розсилання невідомими особами 

анкет опитування від імені вказаного  агентства, агентство не надсилає 

подібних анкет і рекомендує суб’єктам декларування такі листи не 



відкривати, усі листи, які надсилає агентство, надходять виключно з офіційного 

домену nazk.gov.ua.   

  5. 08 квітня 2019 року під час апаратної наради у заступника директора 

Державного архіву завідувач сектору управління персоналом Оксана Буличева 

довела до відома присутніх, що наприкінці березня 2019 року Івано-

Франківський міський суд визнав винним у зловживанні впливом колишнього 

директора Державного архіву Івано-Франківської області Ігоря Гриника та 

призначив йому 12750 грн. штрафу. Гриник І. був затриманий у квітні минулого 

року після отримання хабара у розмірі 500 доларів за вплив на посадовця, до 

обов'язків якого входив пошук документів з питань розробки корисних копалин 

на території Івано-Франківської області, під час затримання він намагався змити 

гроші в унітаз. У суді Гриник визнав свою провину. 

  6. 22 липня 2019 року під час апаратної наради у заступника директора 

Державного архіву завідувач сектору управління персоналом Оксана Буличева 

довела до відома присутніх, що 09 липня 2019 року детективи Національного 

антикорупційного бюро України спільно зі співробітниками департаменту «К» 

Служби безпеки України викрили на одержанні неправомірної вигоди 

заступника Голови Державної архівної служби України Ігоря Бондарчука. 

Посадовець в обмін на 10 тис. дол. США неправомірної вигоди пообіцяв 

сприяння у працевлаштуванні особи до Фонду державного майна України. 

Згодом сторони домовилися про зменшення вартості «послуги» – до 9,8 тис. 

дол. США. Гроші передавалися двома траншами. Під час отримання другого – у 

розмірі 4,8 тис. дол. США, посадовця й викрили. Солом'янський районний суд 

Києва обрав для нього запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту з 

носінням електронного браслета. Також суд зобов'язав Бондарчука здати 

паспорт для виїзду за кордон. Крім того, з березня 2018 року детективи НАБУ і 

прокурори САП здійснювали ще одне досудове розслідування, у межах якого в 

діях Ігоря Бондарчука встановили інше правопорушення, підслідне НАБУ: 

внесення до е-декларації за 2016 рік завідомо недостовірних відомостей. 

  7.  02 грудня під час апаратної наради у заступника директора Державного 

архіву завідувач сектору управління персоналом Оксана Буличева довела до 

відома присутніх зміни щодо заповнення декларацій, які набудуть чинності з 

01 січня 2020 року. 

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

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

кримінальну відповідальність за знищення, пошкодження або приховування 

документів Національного архівного фонду України. 

 9. Члени конкурсної комісії на зайняття вакантних посад державної служби 

Державного архіву категорій «Б» і «В» були ознайомлені під підпис з Пам'яткою 

члена Конкурсної комісії на зайняття вакантних посад державної служби в 

апараті та структурних підрозділах обласної державної адміністрації щодо 

врегулювання конфлікту інтересів, особистої дисциплінарної відповідальності 

за можливість впливу на результати конкурсу шляхом втручання у діяльність 

Конкурсної комісії, розробленою сектором з питань запобігання та виявлення 

корупції апарату обласної державної адміністрації. Також працівники сектору 



управління персоналом Державного архіву були ознайомлені з методичними 

рекомендаціями «Проведення спеціальної перевірки та перевірки, передбаченої 

Законом України «Про очищення влади» в місцевих державних адміністраціях 

та їх структурних підрозділах». 

 13 червня 2019 року у Державному архіві було оголошено конкурс на 

зайняття вакантної посади державної служби категорії «В» – головного 

спеціаліста відділу організації та координації архівної справи, обліку та 

довідкового апарату, 1 особа подала документи для участі у цьому конкурсі. Їй 

були роз'яснені положення антикорупційного законодавства та вона була 

попереджені про встановлені законодавством обмеження, пов'язані з 

прийняттям на державну службу та проходженням державної служби. Також 

кандидат на зайняття вакантної посади подав декларацію особи, уповноваженої 

на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2018 рік. Було 

проведено перевірку, передбачену Законом України «Про очищення влади», 

щодо переможця конкурсу на зайняття вказаної вакантної посади, за 

підсумками якої складено відповідну довідку. 

 Крім того, Оксана Буличева, відповідальна за організацію роботи з питань 

запобігання та виявлення корупції у Державному архіві, 23 жовтня взяла участь 

у тренінгу «Запобігання та виявлення корупції», який проводили представники 

Національного агентства з питань запобігання корупції спільно з Українською 

школою урядування; 28 листопада – у тренінгу на тему: «

 проблемні аспекти», який проводився Національним агентством з питань 

запобігання корупції. Крім того, 20 грудня провідний спеціаліст сектору 

управління персоналом Альона Гордієнко взяла участь у семінарі-навчанні 

«Ідентифікація та оцінювання корупційних ризиків на державній службі», який 

проводився в обласній державній адміністрації. Також 22 лютого 2019 року 

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 у 

2018 році». 

 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 2018 рік. 1 державний службовець вчасно подав зазначену 

декларацію перед звільненням. 

 У 2019 році корупційних правопорушень у колективі Державного архіву не 

виявлено, інформація про вчинення працівниками Державного архіву 

корупційних діянь не надходила. 

   

Завідувач сектору управління персоналом Оксана БУЛИЧЕВА 


