
Звіт
про виконання заходів Регіональної програми щодо запобігання і протидії 

корупції на 2016-2017 роки державного архіву Донецької області
за III квартал 2017 року

З метою виконання вимог Закону України «Про запобігання корупції» 
здійснено низку організаційних і практичних заходів щодо поліпшення стану 
справ з попередження корупційних проявів серед державних службовців та 
працівників Державного архіву Донецької області (далі -  державний архів).

В державному архіві дотримуються спеціальні обмеження щодо 
проходження державної служби, встановлені законами України «Про державну 
службу» та «Про запобігання корупції».

Добір кваліфікованих кадрів здійснюється за принципом відкритості 
шляхом конкурсного відбору. Наказом державного архіву від 08.08.2017 № 39 
«Про оголошення конкурсу на заміщення вакантних посад» оголошувався 
конкурс на заміщення 3 вакантних посад державної служби. Конкурсний відбір 
не проводився у зв’язку з відсутністю претендентів на участь у конкурсі.

Відповідно до Закону України «Про очищення влади», керуючись 
Порядком проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування 
заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України 
«Про очищення влади», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 
від 16 жовтня 2014 року № 563 «Деякі питання реалізації Закону України «Про 
очищення влади», закінчено проведення перевірки відносно претендента на 
зайняття вакантної посади державної служби, який став переможцем конкурсу. 
На підставі висновку ГУ ДФС у Донецькій області про результати перевірки 
достовірності відомостей, передбачених п.2 ч. 5 Закону України «Про 
очищення влади», складено довідку, згідно якої до кандидата на зайняття 
посади державної служби не застосовуються заборони, передбачені ч.ч.3,4 ст.1 
Закону України «Про очищення влади», та призначено на посаду державної 
служби категорії «В».

За звітний період надіслано до Управління взаємодії з правоохоронними 
органами, запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації звіт про 
виконання заходів Регіональної програми щодо запобігання і протидії корупції 
на 2016-2017 роки державного архіву Донецької області за II квартал 2017 року 
(лист від 03.07.2017 № 01-03/Ювх.).

Вживаються заходи щодо підвищення рівня кваліфікації з питань 
запобігання корупції та дотримання актів чинного законодавства. 15 вересня 
2017 року головним спеціалістом сектору служби управління персоналом 
(Бовкуненко О.П.) та головним спеціалістом-юрисконсультом 
(Кохановська О.Л.) прийнято участь в навчальному семінарі -  тренінгу на теми:

1. Етичні стандарти поведінки осіб, уповноважених на виконання 
функцій держави або місцевого самоврядування, та прирівняних до них осіб.

2. Викривачі корупції. Гарантії захисту викривачів за законодавством
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3. Про заходи, щодо недопущення фактів подвійного громадянства 
серед держслужбовців та посадових осіб місцевого самоврядування.

4. Про виконання положень постанови КМУ від 21.10.2015 № 851 
«Деякі питання використання доменних імен державними органами в 
українському сегменті інтернету»

5. Роз’яснення щодо надання повідомлень про суттєві зміни в 
майновому стані.

19 вересня 2017 року проведено підвищення кваліфікації державних 
службовців державного архіву, на якому висвітлено означені теми.

Проведена робота має позитивні наслідки:
1. Відсутність фактів притягнення працівників до кримінальної, 

адміністративної, цивільно-правової та дисциплінарної відповідальності згідно 
вимог законів України «Про державну службу» та «Про запобігання корупції».

2. Відсутність Постанов судів у справах про вчинення корупційних 
правопорушень відносно працівників державного архіву.

3. Відсутність скарг та звернень громадян, в яких вбачається порушення 
Закону України «Про запобігання корупції» працівниками держархіву області.

Головний спеціаліст сектору 
служби управління персоналом 
державного архіву Донецької
області


