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Звіт
про виконання вимог Закону України 
„Про засади запобігання і протидії корупції" 
в держархіві Чернівецької області за 2011 рік

Загальний аналіз стану виконання вимог Закону України «Про засади 
запобігання  і  протидії  корупції»  свідчить,  що  в  держархіві  Чернівецької 
області  протягом  2011  року  проводилася  робота  щодо  забезпечення 
дотримання вимог законодавства про боротьбу з корупцією, ознайомлення 
працівників архіву з вимогами законів України «Про державну службу» та 
«Про  засади  запобігання  і  протидії  корупції».  Особливу  увагу  приділено 
самостійному  вивченню  положень  цих  законів  державними  службовцями 
архіву.  В  особових  справах  державних  службовців  знаходяться  підписані 
ними Попередження про спеціальні обмеження, встановлені законодавством 
України  щодо  прийняття  на  державну  службу  та  проходження  державної 
служби.
Детальний  аналіз  виконання  окремих  положень  Закону  України  „Про 
боротьбу з корупцією", що встановлюють відповідні вимоги чи обмеження, 
свідчить:
-  порушень  вимог  статті  6-9  Закону  України  «Про  засади  запобігання  і 
протидії корупції» не було.
-  порушень вимог  фінансового  контролю (стаття  12)  не  було.  Державним 
службовцям  архіву  надані  роз'яснення  щодо  заповнення  декларації  про 
доходи за 2011 рік.
-  держслужбовцям  архіву  було  роз'яснено  Розділ  IV  Закону  про 
відповідальність за вчинені корупційні правопорушення.
-  жодного  складання  протоколу  про  корупційні  правопорушення  серед 
держслужбовців складено не було, про що щотижня подається інформація до 
обласної державної адміністрації.
-  рішень  суду  про  заборону  займати  посади  в  державних  органах  влади 
протягом трьох років з дня звільнення не було.
-  рішень суду про звільнення з посади державних службовців архіву не було.

Питання  щодо  виконання  законодавства  про  боротьбу  з  корупцією 
розглядаються на засіданнях колегії держархіву Чернівецької області.
Було  проведено  два  семінари,  присвячених  Закону  України  «Про  засади 
запобігання і протидії корупції». На них лекторами від обласної державної 
адміністрації  та  Управління  Державної  служби України  було  доведено  до 
держслужбовців  архіву  основні  положення  цього  закону  та  були  дани 
відповіді на питання, які ставили працівники архіву.

Щоквартально  Чернівецькій  облдержадміністрації  подавалися  звіти 
про дотримання в архіві вимог Закону України „Про боротьбу з корупцією". 

Особи,  які  претендують  на  заняття  посади  державного  службовця, 
подають  декларації  про  доходи,  зобов'язання  фінансового  характеру  та 
майновий  стан  щодо  себе  та  членів  своєї  сім'ї  і  обізнані  з  вимогами  і 



термінами  спеціальної  перевірки  щодо  осіб,  які  претендують  на  зайняття 
посад,  пов'язаних  із  виконанням  функцій  держави  або  місцевого 
самоврядування.

Прогалин чи колізій у правових нормах, що можуть сприяти вчиненню 
корупційних правопорушень, не виявлено.

З державними службовцями архіву постійно проводяться співбесіди з 
питань запобігання проявам корупції. Заміщення вакантних посад державних 
службовців  проводиться  на  засадах  конкурсного  відбору.  Інформація  про 
наявність  вакантних  посад  в  архіві  розміщується  у  друкованих  засобах 
масової інформації. В держархіві Чернівецької області чітко регламентовано 
доступ  до  документів  громадянам,  установам,  організаціям,  надається 
методична допомога по роботі з документами.


