
Аналітична інформація про виконання вимог  
Закону України „Про боротьбу з корупцією”  

Держархівом Одеської області у 2008 р. 
 
 
У 2008 році на колегіях та робочих нарадах при директорі Державного архіву Одеської області 

розглядались питання щодо викання працівниками архіву вимог Закону України „Про боротьбу з корупцією”. Були 
проведені таки антикорупційні заходи:  

– організація вивчення та застосування на практиці методичних рекомендацій, щодо заповнення та 
декларування доходів державними службовцями, зобов’язань фінансового характеру та майнового стану 
державного службовця і членів його сім’ї; 

– тематична зустріч на тему: „Попередження проявів корупції серед державних службовців, дотримання 
вимог чинного законодавства щодо боротьби з корупцією”;  

– заходи щодо поліпшення організації роботи із зверненнями громадян та роботи столу довідок; 
– організація роботи із зверненнями громадян постраждалих від сталінських репресій. 
 
На апаратній нараді була проведена співбесіда щодо заповнення державними службовцями декларацій 

про доходи за 2007 рік. 
 
Детальний аналіз виконання окремих обмежень Закону України “Про боротьбу з корупцією “, що 

встановлюють відповідні вимоги чи обмеження : 
- державні службовці архіву дотримуються вимог Закону – порушень ст. 5 не було;  
- фінансовий контроль здійснюється згідно законодавства – порушень ст. 6 не було ; 
- умисного невиконання своїх обов’язків по боротьбі з корупцією ст. 11 не було;  
- державні службовці архіву до суду не   притягувались; 
- звільнених з посад на підставі рішень суду не було.  
 
На виконання Указу Президента України  від 1 серпня 2002 року № 693 „Про додаткові заходи щодо 

забезпечення відкритості у діяльності органів державної влади” та постанови Кабінету Міністрів України від 4 січня 
2002 року № 3   „Про порядок оприлюднення у мережі Інтернет інформації про діяльність органів виконавчої 
влади” керівництвом Державного архіву Одеської області проведено заходи, які забезпечують відкритість і 
прозорість роботи архіву, зокрема чітко регламентовано доступ до документів громадянам, установам, 
організаціям, надається методична допомога по роботі з документами. В широкому обсязі надається інформація 
про роботу Державного архіву області та архівних установ області у друкованих засобах масової інформації, 
телепередачах та на офіційних веб-сайтах Держкомархіву та Одеської обласної адміністрації. Щодня оновлюється 
сторінка „Хроніка подій”.  

 
З метою покращення інформованості працівників архівний установ Одещини і громадськості 

області про науково-практичну, дослідницьку, видавничу діяльність наказом директора Державного архіву області 
Ніточко І.І. від 11 травня 2007 року № 23 започатковано з 1 червня 2007 року випуск   щоквартального 
інформаційного бюлетеня  „Одеські архіви”. Вийшов з друку четвертий номер (в цьому році перший) цього 
бюлетеня з хронікою подій січень-березень 2008 року. Інформаційний бюлетень має рубрики: довідки, сторінки 
історії, хроніка подій, проблеми, свідчать документи, стіл довідок, нові надходження. У підготовці матеріалів до 
бюлетеня приймають всі відділи архіву. 

Інформація про наявність вакантних посад надається у Державний центр зайнятості населення. 17 липня в 
газеті „Одеські вісті” буде опубліковано оголошення на заміщення вакантної посади головного спеціаліста 
фінансово-економічного відділу.  

Начальники відділів за результатами роботи своїх підрозділів доповідають на апаратних нарадах та 
колегіях Державного архіву області. 

Постійно здійснюється контроль за виконання відповідних заходів по суворому дотриманню державними 
службовцями обмежень, антикорупційним законодавством, при виконання своїх службових обов’язків.  

 
Пропозицій щодо удосконалення роботи з питань дотримання антикорупційного законодавства  немає. 
 


