
Державний архів Одеської області 
 

Аналітична інформація за 2013 рік 
про виконання вимог Закону України 

«Про засади запобігання та протидії корупції» 
 
 
1. На виконання розпорядження в.о. голови обласної державної адміністрації 
Чегодар Н.А. від 27.11.2012 № 1276/А-2012 «Про заходи щодо запобігання та 
протидії корупції на 2013-2015 роки» було розроблені та затверджені наказом 
директора державного архіву від 24 квітня 2013 року № 24, заходи щодо запобігання 
та протидії корупції на 2013-2015 роки. 

 
 

ЗАХОДИ 
щодо запобігання та протидії корупції на 2013-2015 роки 

 
І. Удосконалення системи управління та адміністративних процедур 
 
Здійснювати моніторинг виконання плану заходів щодо запобігання та протидії 
корупції, аналіз стану та результатів роботи щодо додержання антикорупційного 
законодавства 
Щомісячно       Ксендзик О.І. 
 
 
ІІ. Забезпечення доброчесності на службі в органах державної влади та в органах 
місцевого самоврядування 
 
1. Розробити плани заходів щодо запобігання та протидії корупції на 2013, 2014, 2015 
роки до 20 грудня 2012, 2013, 2014 років та надавати їх до управління взаємодії з 
правоохоронними органами, оборонної роботи, запобігання та виявлення корупції 
облдержадміністрації до 25 грудня відповідно. 
Протягом 2013-2015 років     Ксендзик О.І. 
 
2. Вжити заходів щодо дотримання працівниками Державного архіву Одеської 
області  Загальних правил поведінки державного службовця, затверджених наказом 
Головного управління державної служби України від 20 серпня 2010 року № 214. 
Постійно       Ксендзик О.І. 
        Скальська З.О. 
 
3. Здійснювати організаційні заходи з проведення спеціальної перевірки щодо осіб, 
які претендують на зайняття посад державних службовців в державному архів 
області. 
       Постійно      Ксендзик О.І. 
        Скальська З.О. 
 



4.Вжити заходів щодо підвищення кваліфікації державних службовців з питань 
запобігання та протидії корупції і дотримання актів законодавства про державну 
службу та Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції»із 
залученням фахівців правоохоронних органів та навчальних закладів. 
Протягом 2013-2015 років    Ксендзик О.І. 
       Скальська З.О. 
 
5. Посилювати контроль щодо заборони одержання державними службовцями 
архіву від фізичних та юридичних осіб безоплатно послуг та майна, кім випадків, 
передбачених законами України. 
Постійно      адміністрація архіву 
       начальники відділів 
 
6. не допускати будь-якої можливості виникнення конфлікту інтересів серед 
державних службовців. Невідкладно повідомляти безпосередньо директора про 
наявність конфлікту інтересів. 
Постійно      начальники відділів 
 
7. У разі виникнення обставин щодо обмеження роботи близьких осіб негайно 
вжити заходів щодо їх усунення. 
Постійно      Ксендзик О.І. 
       Скальська З.О. 
 
8. Здійснювати організаційні заходи щодо своєчасного подання державними 
службовцями архіву  декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання 
фінансового характеру. 
До 1 квітня 2013-2015 років    Скальська З.О. 
 
 
ІІІ. Поліпшення умов доступу фізичних, юридичних осіб та об’єднань до 
інформації про діяльність Державного архіву Одеської області 
 
1. Забезпечувати проведення аналізу практичної реалізації положень Закону 
України «Про доступ до публічної інформації». 
Щорічно у грудні     Мартиненко О.В. 
протягом 2013-2015 років 
 
2. Запроваджувати дієвий механізм зворотного зв’язку з громадськістю щодо 
повідомлень про факти корупційних правопорушень в Державному архіві. 
Постійно      Ксендзик О.І. 
       Мартиненко О.В. 
 

На веб-сайті Одеської обласної адміністрації на сторінці Державного архіву 
області та у засобах масової інформації опубліковані номери «телефонів довіри». 
Постійне оновлюється  розділ про корупцію. 

Державні службовці архіву ознайомлені з основними положеннями та 
вимогами Закону України «Про засади запобігання та протидії корупції», під 
особистий підпис. 



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)  2013 року порушень не виявлено. 
 
2.2.На засіданнях колегій Державного архіву області розглядалися наступні питання: 
про результати проведення атестації державних службовців; 
      про стан виконання законодавства щодо запобігання прояв корупції у 
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 звіти до відділу кадрової роботи облдержадміністрації та відділ кадрового 
забезпечення Державної архівної служби України. 
 
2.3. Протягом 2013 року порушень антикорупційного законодавства в Державному 
архіві не було. 
        Не виявлено прогалин чи колізій у правовому регулюванні певної сфери 
відносин, правові норми та інші чинники, що сприяють або можуть сприяти 
вчиненню корупційних правопорушень. 
 На виконання листа заступника голови-керівника апарату облдержадміністрації 
Хлицова П.В. від 14.01.2013 № 03/02-38/142 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 (див. додаток). 
    Інформацію про проведену роботу надсилаємо до Управління взаємодії з 
правоохоронними органами, оборонної роботи, запобігання та протидії корупції 
облдержадміністрації згідно наданої форми. 
 
Протягом 2013 року не було випадків вчинення порушення вимог Закону України 
«Про засади запобігання та протидії корупції». 
 
 
 
Проведення  методичних занять: 
 
Квітень 
   проведена зустріч «круглий стіл» щодо дотримання дисципліни, етики поведінки 
державного службовця та недопущення порушень наказу Головного управління 
державної служби України від 04.08.2010 №214  «Про затвердження загальних 
правил поведінки державних службовців» 
 
Травень  
   проведено круглий стіл , обговорені наступні  питання : яку небезпеку несе 
«корупція», для суспільства;  
які фактори впливають на поширення корупції, 



Червень 
    проведено тематичну зустріч за темою «Визначення правового режиму дарунка 
або пожертви» 
 
Липень  
   проведено семінар за темою «Новели у правовому регулюванні запобігання 
корупції» 
 
Вересень 
   проведено семінар за темою  «Підкуп працівників державного підприємства, 
установи чи організації» відповідно до Закони України  «Про внесення змін до 
деяких законодавчих актів України щодо приведення національного законодавства 
у відповідність із стандартами кримінальної конвенції про боротьбу з корупцією». 
 
Жовтень 
   проведено семінар за темою  «Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання 
неправомірної вигоди службовою особою» (ст. 368, 369 Закон України  «Про 
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо приведення 
національного законодавства у відповідність із стандартами кримінальної конвенції 
про боротьбу з корупцією»). 
 
Листопад 
   проведено семінар на тему  «Розвиток системи державного контролю в контексті 
запобігання та протидії корупції» 
 
 
 


