
Інформація
про стан виконання антикорупційного законодавства 
у Державному архіві Харківської області у 2020 році

У 2020 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  2020 рік,  який був затверджений заступником
директора Державного архіву 23 грудня 2019 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  2020 року  щомісячно
відбувалися засідання експертно-перевірної комісії Державного архіву, порядок
денний  цих  засідань   оприлюднювався  на  власному  веб-сайті  Державного
архіву,  а  також  направлявся  до  структурного  підрозділу  обласної  державної
адміністрації, відповідального за 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 інформаційних
стендах у  двох  будівлях  Державного  архіву.  У  звязку  з  карантинними
обмеженнями  прийом  громадян  з  18  березня  2020  року  не  проводився.
Керівництвом Державного архіву постійно перевіряються записи у книгах скарг
та пропозицій, які знаходяться у столі довідок, читальних залах та канцелярії
Державного архіву.  Скарг у 2020 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  структурного  підрозділу
обласної державної адміністрації, відповідального за забезпечення доступу до
публічної інформації. До вказаного структурного підрозділу надсилається також
інша  публічна  інформація.  Проекти  наказів  директора  Державного  архіву
нормативно-правового  характеру  у  2020 році  не  розроблялися.  Для  їх
опублікування  на  офіційному  веб-сайті  Державного  архіву  діє  розділ
«Консультації з громадськістю». 

Упродовж 2020 року Державний архів надав звіти з  низки питань щодо
запобігання  проявам  корупції  до  сектору  з  питань  запобігання  та  виявлення
корупції  апарату  обласної  державної  адміністрації,  з  липня  2020  року  ‒ до
відділу  з  питань  запобігання  та  виявлення  корупції  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 2019 рік. 

2.  Упродовж 2020 року  на  роботу  до  Державного  архіву  були  прийняті
7 працівників  (службовців),  які  були  попереджені  про  адміністративну  та
кримінальну  відповідальність  за  знищення,  пошкодження  або  приховування
документів Національного архівного фонду.

3.  Працівники  Державного  архіву  були  ознайомлені  методичними
матеріалами  за  темами:  «Обмеження  щодо  суміщення  та  сумісництва  на
державній службі», «Практичні аспекти взаємодії з правоохоронними органами
та  спеціально  уповноваженими  суб'єктами у  сфері  протидії  корупції»  та
«Відповідальність за корупційні правопорушення та правопорушення, пов'язані
з  корупцією».  Також  працівники сектору управління персоналом Державного
архіву  ознайомились із методичними матеріалами за темою «Гарантії захисту
викривачів корупції за законодавством України».

Крім того, Оксана Буличева, відповідальна за організацію роботи з питань
запобігання та виявлення корупції у Державному архіві, 03 березня взяла участь
у семінарі-навчанні  «Е-декларування та найчастіші питання,  пов'язані з ним»,
який проводився в облдержадміністрації. Також 28 лютого 2020 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 2019 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 2019 рік. 

У 2020 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


