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

Держархівом Одеської області у 2009 р. 
 
 

Аналіз стану виконання вимог Закону України „Про боротьбу з корупцією” у сфері діяльності 
органу виконавчої влади. 

У 2009 році обговорювались актуальні питання Закону України „Про боротьбу з корупцією” на колегії архіву 
та апаратних нарадах: 

лютий – організація вивчення статті 1 – поняття корупції та корупційних діянь. Керівники та спеціалісти 
Державного архіву суворо дотримуються спеціальних обмежень щодо державних службовців та інших осіб, 
уповноважених на виконання функцій держави, спрямованих на попередження корупції згідно статті 5; 

березень – 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  згідно статті 6; 

квітень - була проведена тематична зустріч на тему: „Попередження проявів корупції серед державних 
службовців, дотримання вимог чинного законодавства щодо боротьби з корупцією” та відповідальність керівників 
за невжиття заходів щодо боротьби з корупцією згідно статті 10; 

травень – заходи щодо поліпшення організації роботи із зверненнями громадян та роботи столу довідок; 
червень – про стан виконання законодавства щодо запобігання прояв корупції у Державному архіві 

області. 
у другому півріччі - була проведена тематична зустріч на якій обговорювалися питання: заходи щодо 

поліпшення організації роботи із зверненнями громадян та роботи столу довідок; поняття корупції та корупційних 
діянь (ст.1), попередження проявів корупції серед державних службовців, дотримання вимог чинного 
законодавства щодо боротьби з корупцією” та відповідальність керівників за невжиття заходів щодо боротьби з 
корупцією згідно статті 10. 

 
Аналіз стану запобігання проявам корупції серед державних службовців в Державному архіві 

області: 
1) прогалин чи колізій у правовому регулюванні певної сфери відносин, правові норми та інші чинники, що 

сприяють або можуть сприяти вчиненню корупційних правопорушень в Державному архіві області не було; 
2) щомісяця  проводилися  методичні заняття  з працівниками архіву, одним з питань обов’язково 

присвячено вивченню законодавства щодо запобігання прояв корупційних діянь, для підвищення рівня знань з 
питань протидії корупції серед державних службовців, які працюють в органах виконавчої влади; 

3) державних службовців, які вчинили порушення вимог Закону України „Про боротьбу з корупцією”, 
відповідно до п. 2 і 7 частини першої ст. 30 Закону України „Про державну службу” немає. 

 
На виконання Указу Президента України від 7 лютого 2008 року №109/2008 “Про першочергові заходи 

щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та 
органів місцевого самоврядування” протягом 1-го півріччя 2009 року   керівництвом та спеціалістами Держархіву 
публікувалися інформації, матеріали про склад документів і фондів, рекомендації столу довідок, нормативно-
правові акти щодо діяльності архіву та звернень громадян, хроніка подій. Проведено 32 виступи на телебаченні на 
каналах: “АРТ”, “ГРАД”, «РІАК», «АТВ», «Глас», «Репортер», “100%” та на Одеському обласному радіо. 

 
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.  

 
З метою покращення інформованості працівників архівних установ Одещини і громадськості 

області про науково-практичну, дослідницьку, видавничу діяльність вийшли з друку номери бюлетеня з хронікою 
подій; бюлетень має рубрики: довідки, сторінки історії, хроніка подій, проблеми, свідчать документи, стіл довідок, 
нові надходження. У підготовці матеріалів до бюлетеня приймають всі відділи архіву. 

На веб-сайті Одеської облдержадміністрації передбачено надання коментарів та роз’яснень з питань, що 
найчастіше турбують громадян; оприлюднена інформація про порядок роботи Державного архіву області із 
зверненнями громадян на веб-сайті облдержадміністрації у розділі «Звернення громадян», рубрика «Консультація 
столу довідок». 



Оновлено інформаційні стенди у приміщеннях архіву з відомостями про правила та часи роботи архіву, 
переліком послуг які надає архів, інформацією про місця зберігання найбільш запитуваних документів, адресами 
та телефонами архівних установ області, зразками заяв. 

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. 
 
Осіб, притягнутих до адміністративної відповідальності за правопорушення, пов’язані з корупцією у 2009 

році в Державному архіві області не було. 
 
 


