
Державний архів Одеської області 
 

Аналітична інформація за 2012 рік 
про виконання вимог Закону України 

«Про засади запобігання та протидії корупції» 
 
1. На виконання розпорядження голови обласної державної адміністрації 
Матвійчука Е.Л. від 11.08.2011 № 632/А-2011 «Про заходи щодо запобігання та 
протидії корупції на 2011-2013 роки» було розроблені та затверджені, наказом 
директора державного архіву від 13 вересня 2011 року № 47, заходи щодо 
запобігання та протидії корупції на 2011-2013 роки. 
   На веб-сайті Одеської обласної адміністрації сторінка Державного архіву області та 
у засобах масової інформації опубліковані номери «телефонів довіри». Постійно 
оновлюється  розділ про корупцію. 
 
2. Аналіз стану виконання вимог Закону України «Про засади запобігання та 
протидії корупції» у сфері діяльності органу влади (далі – Закону): 
2.1. Адміністрацією архіву постійно здійснюється контроль за дотриманням вимог 
(Розділ ІІ Закону), та спеціальних обмежень щодо державних службовців та інших 
осіб, уповноважених на виконання функції держави, спрямованих на попередження 
корупції (стаття 4 Закону) протягом 2012 року порушень не виявлено. 
2.2.На засіданнях колегій Державного архіву області розглядалися наступні питання: 
про результати проведення щорічної оцінки виконання державними службовцями 
покладених на них обов’язків та завдань за 2011 рік; 
      про стан виконання законодавства щодо запобігання прояв корупції Державному 
архіві області; 
    про державну службу ст.13 декларування доходів державних службовців та 
посадових осіб органів місцевого самоврядування, як засіб попередження корупції. 
Всі державні службовці подали декларації своєчасно та в належному вигляді. Про що 
надано звіт до відділу кадрової роботи та нагород облдержадміністрації. 
2.3. Протягом 2012 року порушень антикорупційного законодавства в Державному 
архіві не було. 
 
3. Детальний аналіз стану запобігання проявам корупції серед державних 
службовців у державному органі: 
3.1. Не виявлено прогалин чи колізій у правовому регулюванні певної сфери 
відносин, правові норми та інші чинники, що сприяють або можуть сприяти 
вчиненню корупційних правопорушень; 
3.2. На виконання листа заступника голови-керівника апарату облдержадміністрації 
Хлицова В.І. від 19.08.2011 № 03-38-4923 щодо роз’яснювальної роботи у сфері 
запобігання та протидії корупції  В державному архіві один раз на місяць 
проводиться робота спрямована на запобігання прояв корупції, будь-то семінар, 
тематичне або методичне заняття. Про проведену роботу головний спеціаліст з 
питань кадрової роботи та державної служби надсилає інформацію до сектору з 
питань протидії корупції відділу взаємодії з правоохоронними органами, оборонної 
роботи та протидії корупції апарату облдержадміністрації. 
 
 



Проведення  методичних занять: 
 
лютий  
     проведено методичне заняття – одне з питань: Закон України «Про захист 
персональних даних»; 
 
березень 
     проведено заняття за темою: Порядок надання декларації про майно, доходи, 
витрати і зобов'язання фінансового характеру. (Ст. 12. “Фінансовий контроль ” Закону 
України від 7 квітня 2011 року № 3206 “Про засади запобігання і протидії корупції ”) 
 
квітень 
     на колегії Державного архіву одне з питань - про стан виконання законодавства 
щодо запобігання прояв корупції в Державному архіві області; 
 
травень 
     проведено тематичну зустріч за темою: «Корупція в Україні: причини поширення 
та механізм протидії»; 
 
червень 
    проведено заняття за темою: Рівень динаміки поширення корупції в Україні»; 
    на колегії Державного архіву одне з питань про дотримання вимог законодавства 
про охорону праці в Державному архіві області; 
Кодекс етики архівістів. 
 
липень 
     організація системи контролю та підвищення виконавської дисципліни, нові 
вимоги до забезпечення якісного діловодства. 
 
серпень  
на засіданні круглого столу обговорювалися питання: «Які процеси впивають на 
процеси поширення корупції в Україні?»; 
 
вересень 
     проведена тематична нарада одне з питань ознайомлення державних службовців 
з Законом України від 17.05.2012  
№4711-VI «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з 
прийняттям Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції». 
 
жовтень 
     лекція на тему «Професійна етика публічних службовців» 
заняття за темою: «Види корупції та шляхи її подолання».  
 
листопад 
Основні питання – епізодична корупція, системна корупція. Що таке 
антикорупційне законодавство? Які основні шляхи подолання корупції в Україні? 
  Державні службовці архіву протягом 2012 року не було випадків вчинення 
порушень вимог Закону України «Про засади запобігання та протидії корупції. 


